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Sírgyalázás történt a hétvégén a Dózsa
György úti temetőben. Az ismeretlen elkövetők több kriptát megrongáltak.
(2. old.)
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3 millió forintos támogatást kapott Gödöllő Nagy Sándor és felesége szobrának megvalósítására az NKA pályázatán.
(6. old.)

Pénteken kerül sor a műszaki átadásra a
Táncsics Mihály úti Sportcentrumban, ahol
a közel 130 millió forintból megépített műfüves pályát adják át.
(8. old.)

Már készülünk a tanévkezdésre

Koncertek, fesztiválok

Becsengetés előtt

Őszi programok

Mához egy hétre már a padokban ülnek a gyerekek. Véget ér
a nyári szünet, szeptember 2án reggel nyolc órakor minden
iskolában megszólal a tanítás,
és egyben a tanév megkezdését jelentő csengő. Országosan
1.364.400 diák kezdi meg a
munkát, 773 800 tanuló az általános iskolákban, 216.200 a
gimnáziumokban, 244.200 a
szakközépiskolákban, 130.200
pedig a szakiskolákban folytatja tanulmányait az előzetes
becslések szerint.
A hivatalos tájékoztatás szerint a tankönyvek átlagára 1206, a tankönyvcsomagok átlagára pedig 12.691 forintra tehető. Ezen belül az alsós tankönyvcsomag átlagára 12.254, a felsősé pedig 13.183 forint lesz.
A gödöllői oktatási intézményekben is kitűzték már a tanévnyitó időpontját. A Damjanich János Általános
Iskolában augusztus 30-án, pénteken

18 órakor kezdődik az évnyitó ünnepség, az Erkel Ferenc
Általános Iskolában szintén
ezen a napon, 17 órakor kezdődik a ceremónia.
A Hajós Alfréd Általános
Iskolában külön tanévnyitót
tartanak az alsó és a felső tagozatos diákoknak, a kicsiket
szeptember 1-jén, vasárnap
18 órára várják a Török Ignác
utcai épület udvarára, a felsősöknek pedig szeptember 2án, reggel 8 órakor a Légszesz utcai épületben rendezik meg az ünnepséget.
Emlékezetes lesz a tanévnyitó a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak, akik- Képünk illusztráció
nek augusztus 31-én különleges eseményben lesz részük, ezen a új létesítményben. Ezekre persze nem
napon adják át ugyanis az iskola új csak az iskola diákjait, hanem minden
tornacsarnokát. A tanévnyitó hi- érdeklődőt szeretettel várnak.
vatalos időpontja 13 óra, de már regA Montágh Imre Általános Iskolágel 10 órától folyamatosan zajlanak ban szeptember 2-án, hétfőn reggel
majd a különböző sportprogramok az 7.45-kor, a Szent Imre Katolikus Ál-

Igazán gazdag programot kínál
városunk lakóinak az idei ősz,
a könnyedebb kikapcsolódást
kedvelők és a komolyabb műfajok kedvelői egyaránt találnak igényüknek megfelelő eseményt a helyi kínálatban.

talános Iskola diákjainak pedig szeptember 1-jén, vasárnap 15.30-kor a
Szentháromság templomban tartják a
Veni Sancte tanévnyitót.
(folytatás a 3.oldalon)

A gödöllői ősz egyik kiemelt rendezvénye a Belvárosi Napok, aminek során a hazai könnyűzenei élet színe-java itt koncertezik majd, de a zeneszón
kívül számos egyéb program várja az
érdeklődőket.
Az idősebb korosztálynak a Neoton Família, a fiatalabbaknak Király
Viktor, a legifjabbaknak pedig az Alma Együttes koncertje szerez majd
feledhetetlen élményt. Ez utóbbi remélhetőleg kárpótolja majd azokat is
akik a Gyereknapon nem jutottak be a
kedvezőtlen időjárás miatt a főtér helyett a Művészetek Házában megtartott koncertre, s bízunk benne, hogy
az időjárás most kegyesebb lesz, mint
a nyár eleji rendezvényen.
(folytatás az 5. oldalon)

Tiszta Udvar – Rendes Ház Gödöllő 2013

Zsűrizés és tanácsadás
Megkezdődött a „Tiszta Udvar
– Rendes Ház Gödöllő 2013”
pályázat zsűrizése. A pályázatot, ami a múlt évben is sokakat megmozgatott mind a
kertes házas, mind a társasházi övezetben, második alkalommal írta ki Gödöllő város
önkormányzata. A program sikerét jól mutatja, hogy az idén
az előző évinél többen jelentkeztek az elismerő címért, pedig a pályázati kiírás új elemet
is tartalmazott.
A megmérettetés során a tisztaság és
a gondozottság mellett idén is figyelembe veszik a környezettudatosságot, a fenntarthatóságot. Mint azt már
korábban is kiemelték, ez nem feltétlenül a legmodernebb, sokszor költséges technológiák alkalmazását jelenti, hanem például azt, van-e komposztáló a kert végében, vagy esővíz
gyűjtő, de az is sokat jelent, ha a házat
nem csak különleges dísznövények
veszik körül, hanem gondozott konyhakert is. Természetesen az is fontos,
hogy ne csak az utcafront legyen szépen ápolt, hanem a ház teljes környezetét tartsák rendben az ott élők. Az
idén mindezek mellett kiemelt cél a
madárbarát környezet megteremtése,
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így a bírálásnál az ezt elősegítő szempontok külön is hangsúlyt kapnak,
sőt, a zsűri mindkét kategóriában külön díjazza a legmadárbarátabb
kertet.
A zsűrizést a Gödöllői Fészek
Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, a Gödöllői Kertbarát Kör, a Gö-

döllői Lokálpatrióta Klub, a Gödöllői
Városvédő Egyesület, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos
Szövetsége Gödöllői Szervezete, a
Magyar Madártani Egyesület Gödöllői Szervezete, a Kertvárosi Kertbarátok Köre a Polgármesteri Hivatal
és a VÜSZI Kft. munkatársai végzik.
A pályázat díjait a Zöld Híd Régió
Kft, a SoproHungária Kft., a Specialmix Kft-Gergely Díszfaiskola és a
Sieberz Virág és Növényküldő Kft.
ajánlotta fel.
Ajándékot azonban már a nyár folyamán kapott minden pályázó, a

VÜSZI Kft. felajánlásából ugyanis
valamennyien hat féle egynyári virágból összeállított palántacsomagot
kaptak ajándékba.
Tóth Tibor alpolgármester, a kezdeményezés „szülőatyja” lapunknak
elmondta, örömmel látja, hogy nő az
érdeklődés a pályázat iránt, azaz városunk lakói számára egyre fontosabb
a tiszta, rendezett, fenntartható környezet, és ezért hajlandók tenni is.
Ezzel pedig példát is mutatnak azok
számára, akik erre az elvártnál kisebb

A zsűrizés szeptember végéig tart,
ezt követően, még az ősz folyamán
kerül sor az eredményhirdetésre, és a
díjak átadására.
jk

Egyre több kerékpáros fejlesztés
Az elmúlt hónapokban sok szó esett a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” programról, a nyár folyamán pedig lapunk is folyamatosan beszámolt a kerékpártámaszok kihelyezéséről.
Mindez már része a program első szakasza előkészítő munkálatainak, s az elmúlt napokban már az első kerékpárút szakasz
kialakítása is megkezdődött.
faltszőnyegezésre a területet.
Szintén a kerékpáros program részeként kap új aszfaltszőnyeget a tér
kétoldali lehajtója a hét második felében. Erre a burkolatra a technológiailag szükséges idő elteltével már

Sírgyalázás tetteseit keresik

hangsúlyt helyeznek. Mint mondta, ő
is, és a többi városrész önkormányzati
képviselője is csatlakozott a zsűrihez,
igaz ők nem bírálnak, csupán „megfigyelőként” vesznek részt a munkában. Eddigi tapasztalataik szerint
mindenhol nagyon várták a bírálókat,
akik nem csak szigorúan pontoznak,
hanem szívesen adnak tanácsot is.

A támaszok kihelyezése után indulhat a sávok kialakítása

A Patak téren már ennek a munkái zajlanak. Az elmúlt napokban a már
meglévő burkolatnak megkezdték a
felújítását. Felbontották az útszakaszt, kiszedték a régről ottmaradt
fatuskókat és előkészítik az új asz-

Dózsa György úti temető

Hétfőn megkezdődtek a helyreállítási munkák

Szombatról vasárnapra virradóan több sírt megrongáltak Gödöllőn, a Dózsa György
úti temetőben. A tettesek nem fémtárgyakat tulajdonítottak el, hanem még súlyosabb
bűncselekményt követtek el: szemmel láthatóan a sírok kifosztására készültek. Hétfőn délelőtt az érintett sírokban nyugvók hozzátartozói, a rendőrség és kegyeleti
szolgáltatók képviselői jelenlétében mérték fel a károkat, amelyek helyreállítása síronként 70-80 ezer forintra becsülhető. A hozzátartozók szívében okozott fájdalmat
azonban nem lehet jóvátenni. Az egyik sírkamra esetében a koporsót is erőszakkal
felnyitották. A sírgyalázók a benne nyugvó elhunyt személyes tárgyait tartalmazó
kistáskát elvitték. Egy másik sír fedőlapját elmozdították, de az alatta lévő régi kriptát már nem tudták kinyitni. Más sírhelynél eredménytelenül feszítették a fedőlapot.
A bűncselekmények egyelőre ismeretlen elkövetői ellen rendőrségi eljárás indul.
A megrongált sírok vizsgálatára Varga Árpádot, a máriabesnyői temető üzemeltetőjét – önkormányzati képviselőt - kérték fel. A szakember lapunknak elmondta,
hogy sajnálatos módon a város mindkét sírkertjébe többször kellett már kihívni a
rendőrséget hasonló sírgyalázások miatt.

Rendezettebb környezet az aluljárónál
felfestik a kerékpársáv jelölést. A
munkák mindkét oldalon egy-egy
napot vesznek igénybe, ez idő alatt a
lépcsőkön közlekedhetnek majd a
gyalogosok. Zdenkó Pál, a VÜSZI
részlegvezetője lapunkat úgy tájékoztatta, hogy az iskolakezdésre már akadálytalan lesz az átjárás az aluljárón.
A fejlesztést ennek érdekében kapcsolták össze a jelenleg folyamatban
lévő támfal és lépcső felújítási munkákkal.
A „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program nagyobb munkálatai a Belvárosi Napokat követően
kezdődnek meg. Ennek részleteiről
lapunk jövő heti számában tájékoztatjuk olvasóinkat.
jk

A terveknek megfelelően zajlik a Szabadság téri aluljáró támfalának és lépcsőinek felújítása. A munkákat a múlt héten kezdték el, s várhatóan szeptember
közepére fejezik be. A múlt hét folyamán a lépcsőkről lekerült a balesetveszélyessé vált burkolat és elvégezték a szükséges javításokat. Ezzel együtt a
támfal tetején végigfutó
mészkőszegélyt felcsiszolták, s rövidesen
megkezdődik a korlátok festése is.
Az új felületeket graffiti
elleni védelemmel is ellátják. A munkák ideje
alatt a térfelügyeleti
rendszer kamerái folyamatosan üzemelnek.
jk

Parlagfűveszély!

Felújítások városszerte
Folyamatosan zajlanak a városi közterületeken végzett
felújítások. Szinte valamennyi városrészben dolgoznak a
VÜSZI Kft. munkatársai. Tovább folytatódik a járdafelújítás, a napokban az Isaszegi út egy jelentősebb szakaszán alakítanak ki a korábbinál jobb állapotú közlekedési
lehetőséget a gyalogosok számára. A Klapka utcában is
folyamatos a munkavégzés, itt jelenleg a szegélyezést
végzik.
Jelentős fejlesztés zajlik a Repülőtéri úton és a Tábornok utcában. Az
árokásás és a vízelvezetési munkákat követően megkezdik az útfelújítást megelőző előkészítéseket. A Repülőtéri utat a belterületi, a Tábornok utcát pedig a Gyöngyvirág utcától az Ivánka közig terjedő szakaszon újítják fel. A Rákos-patak medre évről-évre sok munkát ad a
szakembereknek. A napokban a Kazinczy utcánál végzik a mederrendezést, ahol, mintegy 320 méteres szakaszon szükséges helyreállítani
a partfalat.
bj

Húzza ki gyökerestől!
GÖDÖLLŐVEL KAPCSOLATOS
HÍREKRŐL, ESEMÉNYEKRŐL
TÁJÉKOZÓDHAT:
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Becsengetés előtt
(folytatás az 1. oldalról)

A Török Ignác Gimnáziumban szabaddá tették az utolsó hétvégét a diákok számára, a tanévnyitót augusztus
30-án, pénteken tartják 17 órától az
intézmény aulájában.
A Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban két alkalommal lesz Veni
Sancte. Tanévnyitó az 5-9. évfolyamos diákok számára szeptember 1-jén,
vasárnap 16 órakor, a 10-13-osoknak
pedig szeptember 2-án, hétfőn 8 órakor, mindkét esetben a Fácán sori plé-

Kinevezések
Augusztus elején tette közzé az újonnan kinevezett iskolaigazgatókról
szóló döntést Hoffmann Rózsa, a
köznevelésért felelős államtitkár.
Eszerint a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola igazgatója továbbra is
Varga Ildikó maradt, aki eddig megbízott igazgatóként látta el ezt a feladatot, és nem történt váltás a Török
Ignác Gimnázium élén se, Fábián
Bertalan, az intézmény eddigi vezetője újabb öt évre kapott megbízást az
igazgatói feladatok ellátására. A Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola élére azonban új vezető
került, Buka Enikő eddigi igazgatóhelyettes személyében. Az új intézményvezetők 5 évre szóló kinevezésüket ünnepélyes keretek között
2013. augusztus 21-én a Szépművészeti Múzeumban vették át. A rájuk
váró feladatokról kérdeztük őket.

Új igazgatóval kezdi a tanévet a
Frédéric Chopin Zeneiskola. Buka
Enikő számára azonban csak részben
lesz új a feladat, hiszen Ferenczi Anna és Ella Attila mellett is igazgatóhelyettesként dolgozott.
– A Chopin Zeneiskola az elmúlt
40 évben országos hírű intézménnyé
nőtte ki magát, de külföldön is egyre
több helyen ismerik a nevünket, hiszen folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezünk
– mondta lapunknak Buka Enikő, akivel arról beszélgettünk, milyen tervekkel kezdi meg igazgatói munkáját.
– Ami a legfontosabb, hogy az itt
folyó oktatás országosan is elismert
magas szakmai színvonalát ne csak
megőrizzük, hanem a különböző rendezvényekkel, versenyeken való részvétellel tovább öregbítsük iskolánk jó
hírnevét. Fontosnak tartom, hogy növendékeink a jövőben is aktív részesei legyenek városunk kulturális életének, és a fellépések mellett biztosítsuk számukra az országos és a nemzetközi versenyeken való megmérettetés lehetőségét is.
– Az idei tanévben a köznevelési
törvény több új feladatot is ró az
alapfokú művészeti intézményekre.
Ezek egy része elsősorban a tanárokat érinti, az azonban, hogy az
oktatási intézményekben 16 óráig
tart a gyerekeknek a foglalkozás, a
zenepedagógusoknak és a növendékeknek egyaránt új kihívást jelent.
Hogyan fogják megoldani az ebből
adódó nehézségeket?
– Ebben a kérdésben még folynak a
szakmai egyeztetések. Igyekszünk
megtalálni a lehető legjobb megol-
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bániatemplomban.
A Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium szeptember
2-án, hétfőn 8 órakor rendezi meg az
évnyitót, a Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Gimnázium ünnepsége
pedig szeptember 1-jén, vasárnap, 15
órakor kezdődik.
A Gödöllői Református Líceum
diákjai számára szeptember 1-jén 17
órától tartanak istentiszteletet.
Összeállította: KJ

dást, azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, mindenki a gyerekek érdekeit
tartja szem előtt. Az idei nevelési év
egyik legnagyobb feladata azonban
az országos népzenei verseny megrendezése lesz, aminek háromévente
ad otthont Gödöllő. A tanévet egyébként jó hírekkel kezdhetjük: a Damjanich, az Erkel, a Hajós és a Szent
Imre iskola után a Petőfiben is megindul a kihelyezett szolfézsoktatás. És
ami egyaránt fontos a szülőknek és a
diákoknak: az idén nem változnak a
térítési díjaink.
Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy 2014-ben ünnepli iskolánk
40 éves fennállását, melyhez kapcsolódóan jubileumi rendezvénysorozatot tervezünk.
– Még nem esett szó a munkatársakról…
– A zeneiskolában emberileg és
szakmailag is egy nagyon jó csapat
van, akik kitűnően tudnak együtt dolgozni. Szeretném, ha megmaradna az
a jó hangulat, ami mindig is jellemezte az iskola, s ezen belül is a tanárok
közösségét.

is nagyobb hangsúlyt szeretnék helyezni a hálózatépítésre a várossal, a
szülőkkel és más intézményekkel.
Úgy látom, most ezen a téren van új
kihívás. Mivel a köznevelési törvény
szerint az érettségi feltétele az önkéntes munka végzése, egy év alatt megháromszorozódott azoknak az intézményeknek a száma, akikkel azért
vettük fel a kapcsolatot, hogy ezt teljesíteni tudják a diákjaink. Ez nagyon
sok szervezést és jelentős pedagógiai
kapacitás kíván, ráadásul egyre több
gyerek kerül be ennek a programnak
a rendszerébe. Ennek a megszervezése nagy kihívás lesz! Szintén nagy
feladat a mindennapos testnevelés
megtartása. Ehhez most nagy segítséget kaptunk azáltal, hogy a röplabda
egyesület és a város közösen felújította a gimnázium sportcsarnokát, s
nemsokára megkezdődnek a sportpálya felújítási munkálatai is – szintén
városi segítséggel. Eredményesen
szerepeltünk egy pályázaton, ez fedezi a költségek kétharmadát, az önkormányzat pedig biztosította a maradék
egyharmad részt. Amíg most 350
gyereket, két év múlva már 700 diákot fog érinteni a mindennapos testnevelés! Ezekkel a fejlesztésekkel sokat javul ennek a feltételrendszere.
Mindemellett törekedni kell arra is,
hogy a tanulók és a szülők ne érezzenek meg semmit azokból a többletterhekből, amit az óraszámok növekedése és a fenntartó megváltozása jelent a számunkra. Fontos, hogy az
eredményeink, az oktatás színvonala
kiemelkedően magas maradjon. Meg
kell nézni az érettségi eredményeinket: minden esztendőben rendkívül
jók voltak, a múlt évi vizsgák azonban minden korábbinál jobban sikerültek! Ahhoz azonban, hogy ez a jövőben is így legyen, csapatmunkára
van szükség, ami eddig megvolt, és
bízom benne, hogy ezután is meglesz.
Ezúton is köszönöm mindazt a támogatást, amit az elmúlt években kaptam a várostól és a munkatársaimtól,
és amit a következő évekre is megelőlegeztek számomra.

– Az Erkel iskolában rendkívül
összetett munka folyik, hiszen ének
tagozatot működtetnek, a néhány
évvel ezelőtt pedig önökhöz került a
logopédiai osztály is…
– A jövőben is nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a tehetséggondozásra. Hogy ez mennyire fontos, és eredményes, az jól lemérhető például
énekkarunk kiváló eredményein! A
logopédia szintén komoly feladat a
számunkra, s egészen másfajta megközelítést, érzékenységet igényel.
Új feladataink is lesznek, hiszen a
köznevelési törvény sok újdonságot
vezet be az idei tanévben. Egyrészt
kötelező lesz a 16 óráig tartó foglalkoztatás, másrészt új tantárgyként
megjelenik a hit- és erkölcstan, és fokozatosan bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, aminek megszervezése az idei tanévben a teljes
alsó tagozatot és az ötödik évfolyam
tanulóit érintette – részben a köznevelési törvény előírásai (1. és 5. évfolyam), részben az önkormányzat által
önként vállalt feladatként (2., 3., 4.
évfolyamon), a városi egészségnevelési és sportprogram részeként. Ennek
megszervezése, a tárgyi feltételek
biztosítása nem könnyű feladat. De
bízom benne, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan segítséget kapunk polgármester úrtól a Táncsics úti pálya használatának engedélyezésével. Mindezek mellett nyugdíjba vonuló és családi örömök elé néző kollégák helyére, illetve a kötelező délutáni foglalkoztatás biztosítása miatt szükséges
létszámbővülés miatt sok új kolléga

kezdi velünk a munkát szeptemberben. Az ő beilleszkedésük segítése,
valamint három fiatal kolléga gyakornoki munkájának mentorálása a következő időszaknak szintén fontos
feladata.
– Melyik az a terület, amit igazgatóként szeretne kiemelten kezelni
a következő időszakban?
– Nagyon fontosnak tartom a közösségfejlesztést. Jó csapatmunka
nélkül nem lehet eredményeket elérni. Ebbe beletartozik az iskola vezetése és a szülők közötti kapcsolat erősítése, valamint a tanárok és a diákok
közötti kapcsolat szorosabbra fűzése
is. Fontosnak tartom, hogy megerősödjön iskolánkban a diákönkormányzat, több programba, döntésbe
kapcsolódjanak bele, s azt szeretném,
ha súlya lenne annak, hogy valaki a
diákönkormányzat elnöke.
– A 2013/2014-es tanévben évfordulót ünnepel az Erkel iskola. Mit
tudhatunk erről?
– Iskolánk az idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ennek jegyében több programot rendezünk.
Az évforduló központi időszaka novemberben lesz. Igyekszünk minél
több jelenlegi és volt diákunkat, tanárunkat megszólítani és bevonni a
programokba. Szeretném, ha az előttünk álló tanév mindenkinek emlékezetes lenne. Ehhez számítok a munkatársaimra is, akiknek a támogatása
nélkül nem vállaltam volna az igazgatói munkát.

A 2013/2014-es tanév
legfontosabb adatai
Első tanítási nap: 2013. szeptember 2.
Idén szeptember 2-án, hétfőn kezdődik a tanítás, a tanév 180 napos lesz, a
nappali tagozatos középiskolákban és szakiskolákban 179 tanítási napra kell bemenni. A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi
rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali
oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni.
Első évfolyamos diákok felmérése: 2013. október 11-ig

A Török Ignác Gimnázium igazgatója Fábián Bertalan tovább folytathatja a munkát az intézmény élén,
már a harmadik ciklusát kezdi meg.
Az elmúlt tíz év alatt sok változást
megélt az oktatásban, s a most kezdődő tanév is bővelkedik újdonságokban.
– Megváltozott a fenntartónk, megnövekedett az adminisztráció, de
megváltoztak a szülői elvárások is.
Sokkal többféle dologra tartanak
igényt, mint néhány évvel ezelőtt –
mondta lapunk megkeresésére.
– Mondana néhány példát?
– Nőttek az elvárások az egészséges életmódra, a környezetbarát
szemléletre nevelés, vagy a sportos
életforma kialakítása terén. Ennek
alapján vezettük be például az egészségnapot ami mögött egy egészségnevelési terv áll, vagy a sportnapot, a
mindennapos testnevelést, hogy csak
néhány olyan dolgot említsek, ami
ma már kötelező része kell hogy legyen a tantervnek. Magasabbra nőttek az elvárások a nyelvoktatás terén
is, és mivel ehhez is alkalmazkodtunk, ezen a téren is megelőztük a
jogalkotókat.
– Ilyen program mellett, mint
ami a Török Ignác Gimnáziumban
eddig folyt, nem lehet könnyű újdonságokat bevezetni. Mégis vannak új ötletei a következő öt évre…
– Bár széles kapcsolatrendszerrel
rendelkezünk, a jövőben az eddiginél

Tizenöt éve dolgozik az Erkel Ferenc Általános Iskolában Varga Ildikó, aki korábban igazgatóhelyettesként, majd Putz Norbert korábbi
igazgató lemondása után megbízott
igazgatóként vezette az intézményt.
Ősztől tovább folytathatja a munkát,
miután eredményes pályázatának köszönhetően megkapta a kinevezését.
– A múlt tanévben hirtelen jött a
feladat, s úgy gondoltam, ha azt a félévet sikerült végigcsinálni, akkor az
új ciklusban már egyszerűbb lesz –
mondta lapunknak Varga Ildikó.
– A kollégákkal kialakult egy nagyon jó kapcsolat, sok szeretetet és
segítséget kaptam tőlük, s az ő támogatásuk nagyon sokat számított, amikor arról döntöttem, hogy pályázok a
következő ciklusra. Döntésem meghozatalában további jelentős tényező
volt az, hogy úgy gondoltam, a változó közoktatási rendszerben az iskola
működése szempontjából is nagy jelentősége van annak, hogy a korábban
kialakult munakrendre építve tudjuk a
szükséges változásokat bevezetni,
vagy egy új igazgató belépésével további változásokat generálunk. A féléves munka során sikerült jó kapcsolatot kialakítani a tankerület és az önkormányzat munkatársaival is, valamint a városi és járási intézmények
vezetőivel is, valamint dr. Gémesi
György polgármester és Pánczél János tankerületi igazgató támogatása
is sokat jelentett számomra.

Őszi szünet: 2013. október 28-tól október 31-ig
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25., péntek, a szünet utáni első
tanítási nap november 4., hétfő.
Téli szünet: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., szombat, a szünet utáni első
tanítási nap 2014. január 6., hétfő.
Az első félév vége: 2014. január 17.
Az első félév január 17-ig tart, az iskolák január 24-ig értesítik a diákokat és a
szülőket az első félévi tanulmányi eredményről.
Tavaszi szünet: 2014. április 17-től április 22-ig
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 16., szerda, a szünet utáni első
tanítási nap április 23., szerda.
Utolsó tanítási nap az 12. évfolyamon: 2014. április 30.
Az érettségizők utoljára április 30-án mennek iskolába. A Belügyminisztérium által
fenntartott szakközépiskolákban 2014. május 23., a Honvédelmi Minisztérium
szakképző iskoláiban pedig 2014. május 30. az utolsó tanítási nap.
Fizikai állapot felmérése: 2014. április 2. és május 27. között
A 2012/2013-as tanévhez hasonlóan a 2013/2014-es tanévben is felmérik a
diákok fizikai állapotát és edzettségét, a vizsgálatot 2014. április 2. és május 27.
között szervezik meg az iskolák.
Országos kompetenciamérés: 2014. május 28.
A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon 2014. május 28-án tartják az éves
kompetenciamérést.
Nyelvi felmérés a két tanítási nyelvű általános iskolákban: 2014. június 4.
A hatodikos és a nyolcadikos diákok idegen nyelvi felmérőjét 2014. június 4-én
szervezik az iskolák.
Tavaszi érettségi időszak, írásbeli vizsgák: 2014. május 5-től 26-ig
Szóbeli érettségi vizsgák: 2014. június 5-től 27-ig
Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.
A közép- és általános iskolákban június 13-án, pénteken ér véget a tanítás.
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Szorosabb kapcsolat Lészped és Gödöllő között

Köszöntötték a 100 éves Tábik Józsefnét

Jól érezték magukat a csángó gyerekek
Az elmúlt években hagyománynyá vált, hogy a nyári szünetben
csángó gyerekek látogatnak
Gödöllőre. Így volt ez az idén is.
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület szervezésében Moldvából érkező csoport tagjai a nyelvtanulás mellett városunk nevezetességeivel ismerkedtek, néhány napot
pedig Balatonlellén, az önkormányzat üdülőjében töltöttek,
de ellátogattak Nógrád megyébe is.
Mint azt Büttner Sarolta, a program
egyik főszervezője lapunknak elmondta, az idén huszonhárom gyerek
érkezett Márton Attila, a moldvai
csángó-magyar oktatás koordinátora
vezetésével.
Sokan első alkalommal vettek részt a
programban, amit Márton Attila rendkívül pozitívnak tart, mivel a gyerekek ittlétük során, a befogadó családoknál rákényszerülnek a magyar
nyelv használatára. Úgy véli, az, hogy
nemcsak egy településen töltik el az
időt, hanem lehetőséget kapnak arra,
hogy az ország más részébe is eljussanak, szintén sokat jelent a gyerekek
számára, akiknek a gödöllői látogatás
kiváló lehetőség a magyar keresztszülőkkel való kapcsolattartásra is.
A Damjanich János Általános Iskolában énekeikből, népi kultúrájukból adtak ízelítőt az őket vendégül látóknak.
A csángó fiatalok örömmel kapcsolódtak be az intézményben épp dráma-táborban lévő gyerekek program-

A csángó gyerekeket Pecze Dániel alpolgármester fogadta a Városházán

jába. A barátkozást a Bátor tábor önkéntese, Pajna Gabriella közös játékkal segítette.
A gyerekek nagyon élvezték a budapesti városnézést, a látogatást a királyi kastélyban, és Klausmann Viktornak köszönhetően kellemes órákat töltöttek el a domonyvölgyi tónál.
A Lokálpatrióta Klub tavaszi csíksomlyói látogatásának egyik nagy
eredménye, hogy megszületett egy
együttműködési megállapodás a
Damjanich és a lészpedi iskola között, ami lehetőséget teremt arra,
hogy a jövőben ne csak a nyári időszakban, hanem a tanév aktív időszakában is szervezzenek látogatásokat,
és tovább bővítsék a kapcsolatot. Ennek létrejöttéért, megszervezéséért
egyaránt köszönet illeti a városvezetést, és Szűcs Józsefné igazgatót.
A szervezők hálás köszönetet mondanak azoknak a családoknak, akik
vállalták a gyerekek befogadását: Gál
Évának, Varjú Attilának, Vass Évá-

nak, Horváthné Mártinak és Kolta
Dórának, akik már több alkalommal
is vállalták a feladatot, Manninger
Magdolnának és dr. Szabó Melániának, akik első alkalommal döntöttek úgy, hogy csángó gyereket fogadnak be, Méder Ákosné gödöllői,
dr. Bea János és Borsányi Iván váci
keresztszülőknek, valamint azoknak a
katolikus és református híveknek,
akik adományaikkal lehetővé tették,
hogy változatos programot biztosítsanak a moldvai gyerekeknek. Köszönet illeti Pesti Rudolfné Gyöngyöst, Kónya Katalint és Tóth Ágit,
akik a templomokban gyűjtöttek a
csángó gyerekek számára.
A programot Gödöllő Város Önkormányzata, dr. Beer Miklós püspök úr, sok ismerős és sok ismeretlen
jó ember, valamint a KEMCSE
(Keresztszülők a moldvai csángó magyarokért egyesület) támogatta.
bs

Kortárs költészeti kurzus indul a könyvtárban
A Gödöllői Városi Könyvtárban működő Irka 2013 szeptemberében kortárs költészeti kurzust indít Kabai
Lóránt költő vezetésével, aki a miskolci Szöveggyár kreatív írótábor vezetője, valamint a Műút irodalmi
folyóirat szerkesztője.
A kurzus 10 alkalomból áll, hetente 2
óra műhelyfoglalkozást jelent. A képzés
ajánlott mindazoknak, akik szeretnék a
különféle műfajú költészet szabályait és
gyakorlatát megismerni, művelni, különös tekintettel a kortárs irodalomra.
A képzés alapvető célja:
– eljuttatni a résztvevőt az irodalmi formavilág technikai és tartalmi formáinak
felismeréséhez, magabiztos alkalmazásához élményszerű és motiváló feladatok és módszerek alkalmazásával;
– az íráskészség fejlesztése szakaszokban a mechanikus írástól a szabadírásig;
– a keretek kijelölésén túl a szabad, önálló alkotás preferálása;
– az elkészült munkák bemutatásának és
közös értékelésének hangsúlyozása.

Életkori megkötés nincs, elegendő számú jelentkező esetén diák és felnőtt csoport is indul.
Részletes tematika:
1. Olvasás és értelmezés: fikció és valóság viszonya a szépirodalmi művekben;
műfajok és műformák szerkezeti és tartami kérdései
2. Verstani alapismeretek 1.: alapfogalmak, antik versformák
3. Verstani alapismeretek 2.: Nyugat-európai versformák, magyar versformák, a
szabadvers
4. Középkori népnyelvű költészet 1.:
Dante: A köznyelvi ékesszólásról
5. Középkori népnyelvű költészet 2.:
okszitán, francia, német, olasz és galego
nyelvű költészetek
6. „Radikális archaizmus”: régi versformák mai köntösben
7. Krízis — válasz: Mallarmé és a metavers, kockadobás és a vers válsága
8. Válaszok a versválságra 1: A
klasszikus avantgárd
9. Válaszok a versválságra 2: A neoavantgárd

10. Válaszok a versválságra 3: A posztmodern és a posztmodern után (?)
Az egyes foglakozások során az irodalomtörténet- és elméleti előadásokat
az azokhoz kapcsolódó kreatív munka
követi: a résztvevők által hozott saját
versszövegek olvasása és elemzése, műhelymunka; mindezt kortársszöveg-olvasás és napjaink folyóiratainak bemutatása egészíti ki.
A kurzus kezdete: szeptember 27.,
péntek, 17 óra a Gödöllői Városi
Könyvtárban.
Jelentkezési határidő: szeptember 22.
A jelentkezés email-ben történik, a jelentkezési lap letölthető a könyvtár honlapjáról: www.gvkik.hu
A kurzus díja: 15.000,- Ft/kurzus, két
részletben fizetendő. Diákoknak kedvezmény!
Jelentkezés és további információ:
Istók Annánál az istoka@gvkik.hu
email címen vagy a 28-515-280/102-es
telefonszámon.

A családja gondoskodó szeretetét élvező százéves Tábik Józsefnét, született
Tóth Erzsébetet köszöntötte hétfőn Gémesi György polgármester és Varga
Árpád, a városrész önkormányzati képviselője. Erzsike néni nagyon szegény
családba született, Lőrinciben, majd Kartalon is élt. Mint elmondta, nagyon
szeretett tanulni, verses könyveket olvasni – a szerzők között Majakovszkijt
említette. A földművesszövetkezetben főpénztáros volt, hajdanában a járás legjobb dolgozója elismerésben részesült. Mint említette, nyolcévesen már napszámba járt, most pedig nem tudják, hogy mit adjanak neki – elhalmozzák finom ételekkel.

Gödöllői Lokálpatrióta Klub

A Pályázat folytatódik…!!!
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub több
fordulóból álló fotópályázat meghirdetésével kívánja megszólítani Gödöllő minden fényképezni szerető lakóját. A pályázat célja annak ösztönzése, hogy városunkról minél több saját készítésű szép, igényes felvétel készülhessen, mely által bemutatásra
kerülnek egy adott évszakhoz kapcsolódóan városunk jellegzetes természeti, építészeti, társadalmi, kulturális értékei.

Minden pályázó saját alkotásával vehet
részt.
Az obszcén, kirekesztő,
agresszív
jellegű, a pályázat eredeti céljával ellentétes képeket a kiíró a pályázatból
kizárja. Kérjük a pályázókat üzenetben küldjék el alkotásaikat.
Elbírálás folyamata: a beérkezett
„lájk”-ok alapján. Aki a legtöbbet
kapja, az nyer.

További cél, hogy a Lokálpatrióta
Klub Facebook oldalán elhelyezve
egy felületen, könnyen elérhető módon nyíljon lehetőség a képek mások
számára történő megosztására.

A pályázat aktuális (őszi) fordulójának lezárása: 2013. november 30.

A pályázat tematikája: „Négy évszak Gödöllőn”, aminek keretében jelen kiírás témája: „Gödöllői ősz”.
A kiírás minden évszakban meghirdetésre kerül.

Díjak: Minden pályázónak elektronikus úton küldött, névre szóló oklevéllel köszönjük meg részvételét, ezt követően Évszakonként díjazzuk a legjobbakat. A díjak átadására a téli pályázat lezárását követően 2014. március 8-án egy nagyszabású rendezvény részeként kerül sor.
Pelyhe József elnök
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Világvége elhalasztva – de meddig?
Nem lenne könnyű összeszámolni, hány világvégét éltem
túl, főleg, ha a különböző vallási szekták által megjövendölt
apokalipsziseket is beleszámolom. A legutóbbi, a sokakat
izgalomban tartó 2012. december 21-i volt, s ezért külön
köszönetemet kell hogy kifejezzem valamennyi, az akcióban résztvevő személynek a
maja jósoktól a XXI. századi
világvége hívőkig, mert sikerült igazán izgalmassá tenniük
a születésnapomat.
A világvége, az emberiség, a Föld
pusztulása mindig is izgalomba tartotta az embereket.
Az ezzel való fenyegetés az uralkodók, a régi idők bölcsei, varázslói
kezében hatalmas fegyver volt, amivel „rendet” tarthattak alattvalóik között. Mára az ember maga alkotott
olyan fegyvereket, amivel nemcsak
saját, hanem a bolygó pusztulását is
okozhatja.
Bár a világvége a legtöbbször mint a
hitvilághoz tartozó fogalom vetődik
fel, korunk politikusainak és tudósainak egyre több olyan problémával
kell foglalkozniuk, amelyeknek a
nem megfelelő kezelése az emberiség
pusztulásához és a Föld lakhatatlanná
válásához vezethet.
Ha bárkit megkérdeznénk, melyek
ezek, a legtöbben talán a tömeg-

pusztító fegyvereket, a környezetszennyezést, a globális felmelegedést, egy aszteroida becsapódását
vagy napkitörést említenének.
Számtalan olyan dolog van azonban,
ami eszünkbe sem jut, mégis alapvetően megváltoztathatja világunkat,
és amiknek a veszélyeire már most
felhívják figyelmünket a tudósok.
Többek között ezeket is megismerhetjük az 50 meghökkentő elmélet a
világvégéről című könyvben, amiben
Alok Jha, a Guardian tudományos
rovatának munkatársa a legfrissebb
kutatási eredményekre támaszkodva
50 olyan elméletet ismertet, ami komoly veszélyt jelent az emberiség
számára.
Ezek között természetesen szerepel a
földönkívüliek támadása, az elsivata-

gosodás, a szuperciklonok, az űrből
jövő halálos sugárzás, de felveti többek között a genetikai beavatkozásokból, a népesség növekedésből, és
a nanotechnológia fejlődéséből és a
mesterséges szuperintelligencia létrehozásából adódó problémákat is. S ha
ezek között van, ami sci-fibe illőnek
tűnhet, eszembe jut Taylor Biológiai
pokolgép című könyve, ami a ’60-as
években íródott (nálunk 1973-ban jelent meg), s ami akkor fantasztikustudományosnak számító kérdést boncolgatott mind megvalósítási, mind
etikai szempontból. Mára az abban
leírtak jelentős része megvalósult, része mindennapjainknak.
Persze a tudomány sokat fejlődött, mi
emberek is megváltozunk: egyre többet tudunk a világról, egyre hosszabb
ideig élünk, és egyre tovább maradhatunk egészségesek, aktívak – na
erről nem gondolná a mindennapok
embere, hogy problémát jelent. Pedig
ez is számtalan kérdést felvet… Mint
ahogy a terrorizmus, vagy – hogy egy
más területet említsek – a méhek
pusztulása.
S, hogy mit tehetünk, tehetünk-e valamit a minket önmagunk által is fenyegető kipusztulás ellen? A szerző
erre a kérdésre is valamennyi elmélet
esetében igyekszik megadni a tudomány jelenlegi állása szerinti választ.
(Alok Jha: 50 meghökkentő elmélet a
világvégéről)
nyf

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták
a 2012/2013-as tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy
jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető igénybe.

Hagyomány, hogy a Gödöllői Városi
Fúvószenekar itt rendezi meg nyárbúcsúztató koncertjét. Szeptember 14-én a
díszudvaron koncertindulókat, komolyés könnyűzenei átiratokat, valamint fúvószenekarra írt műveket szólaltatnak
meg Ella Attila vezényletével.
Októberben két nagyszabású zenei eseménynek ad otthont a kastély. A Nemzetközi Hárfafesztivál október 5-13.
között már a tizenötödik alkalommal
várja az érdeklődőket. Többek között
Vigh Andrea, Razvaljajeva Anasztá-

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban is számtalan program várja a látogatókat a következő hetekben. Az ősz folyamán újabb könyvbemutatók, kiállítások és költőkurzus
ígér tartalmas órákat, de folytatódnak a
„Gödöllői Széphistóriák” népszerű előadásai is.
Ismét színre lép a „könyvtáros kommandó” is. Már hagyomány, hogy az intézmény munkatársai jelen vannak a
belvárosi napokon. Így lesz ez az idén
is, ismét irodalmi játékokkal, érdekességekkel várják a vállalkozó kedvű
gödöllőieket. Novemberben elején kerül sor a könyvtár számára talán legfontosabb idei rendezvényre. Ekkor ünnepli az intézmény megnyitásának 60. év-

zia és Emmanuel Ceysson ad majd
koncertet. Ezt követően 18-23-ig rendezik meg a XII. Liszt Fesztivált, ahol az
érdeklődők többek között Balázs Jánost, Bogányi Gergelyt és a Gödöllői
Szimfonikus Zenekart hallhatják majd.
A gödöllői szimfonikusok a fesztivál
mellett számos koncerttel várják a komolyzene iránt érdeklődőket. Bérleti
előadássorozatuk szeptember 28-án indul. Első koncertjükkel Giuseppe Verdi
előtt tisztelegnek, akinek idén emlékezünk születésének 200. évfordulójára.
Az esten népszerű operarészleteket szólaltatnak meg. November 9-i második
bérletes koncertjüket szintén egyetlen
zeneszerzőnek szentelik, mégpedig
Wolfgang Amadeus Mozartnak.

fordulóját, amit nagyszabású zenés irodalmi műsorral köszöntenek. Ezt követően, október 7-13. között bekapcsolódnak az Országos Könyvtári Napok eseményeibe, aminek idei témája az emberi
kapcsolatok lesz.
Mindemellett az idén is megrendezik az
Erzsébet királyné vers- és prózamondó
versenyt, aminek döntőjére hagyományosan Erzsébet nap táján kerül sor, november 23-án. Az ősz egyik sokak által
várt programját a Kulturális Örökség
Napjai rendezvénysorozatot szeptember
21-22-én rendezik meg. Ennek központi
témája idén a víz, a vízhez kapcsolódó
épületek, létesítmények lesznek. A gödöllői program jelenleg szervezés alatt
jk
áll.

Koncertek, színi előadások, fesztiválok

Gödöllői őszi programok
(Folytatás az 1. oldalról)

Kovács Balázs, a Művészetek Háza
igazgatója lapunknak elmondta, a program sok különlegességet tartogat. Így
például folytatva a korábbi évek gyakorlatát, most is lesz vendégtelepülése a
rendezvénynek: Kistarcsa mutatkozik
be, népi hagyományaival, táncaival és
gasztronómiai különlegességeivel.
A rendezvényen a korábbinál nagyobb
szerepet kap a színház. Bár korábban is
kedveskedtek a gyerekeknek bábelőadással, színdarabbal, az idén külön
helyszínen, a Magyar Teátrum Színházi
Sátorban előadások, beszélgetések várják a közönséget. Kovács Balázs kijelentette, célja, hogy a jövő évben már
több színházi program is megvalósuljon
ebben a formában. De nemcsak itt,
hanem a Művészetek Háza színháztermében is lesz színielőadás. Vasárnap
délután közkívánatra ismét bemutatják a
„Francia négyes” című vígjátékot, igaz,
ez nem tartozik az ingyenes programok
közé.
A Belvárosi Napok hosszú távú terveiről az igazgató elmondta, szeretné, ha a
rendezvényen a jövőben nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi művészeti élet
neves szereplői is felléptethetnének. Ennek már folynak a szervező munkái, a
szükséges forrásokat pedig pályázatok
segítségével kívánják megteremteni.
A Gödöllői Királyi Kastély is számtalan
színes programmal várja majd a látogatókat. Szeptember 15-én vasárnap rendezik meg a már hagyományosnak számító őszi programot, a gödöllői vadásznapot, aminek hatodik alkalommal ad
otthont a kastély.
A zeneszeretőket is gazdag kínálat várja.
Szeptemberben 9-én, Erzsébet királyné
halálának évfordulója alkalmából a Morales Consort és a Custos Viol Consort
ad emlékkoncertet a Lovardában.
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Város–Kép

Gróf Széchenyi István

3 milliós támogatás a Nagy Sándor-szobornak

A legnagyobb magyar Gödöllőn

Az „Altató”-val pályázunk

A gödöllői kastély kapualjában
1991-ben emléktáblát avattak,
amely gróf Széchenyi István
kastélyban tett látogatásairól
és herceg Grassalkovich Antalnéval való barátságáról emlékezik meg. A táblát a Tájak Korok Múzeumok Egyesület készíttette, amelynek akkori elnöke a gödöllői dr. Mélykúti
Csaba mérnök, helytörténész
volt.

A József Attila „Altató” című
versét megörökítő szoborjavaslatot támogatta az a 25 fős,
városunk
kitüntetettjeiből,
közművelődési intézményeinek jelenlegi és volt vezetőiből,
valamint művészekből és civil
szervezetek tagjaiból álló bizottság, ami áttekintette és értékelte a „Javasolja Ön, kinek
legyen szobra Gödöllőn!” felhívásra beérkezett lakossági javaslatokat.

A fiatal gróf 1820 júliusában, útközben látogatta meg először a Grassalkovich-család gödöllői kastélyát.
Nem sokkal korábban kapta meg a
parancsot, hogy vonuljon be új ezredéhez a Hessen-Homburg huszárokhoz Debrecenbe. Naplójában így számol be első benyomásairól: „19-én
Gödöllőre érkeztem. (…) Gr(assalkovich) h(ercegné) nagyon tetszik nekem, mert ama kevesek közé tartozik
a mi államunkban, akik élni tudnak,
és van egy kastélyra való vidám és
pompás udvarnépe. – A hercegné nem
lehet ellenségünk, ha vinni akarjuk
valamire Ausztriában. – Nekem, hál
Istennek, nem kell e célból kegyét
keresnem.”
Érdeklődve szemlélte meg a herceg
gödöllői könyvtárát, amelynek egyik
kötetét el is olvasta ott-tartózkodásának három napja alatt. A divatos, kortárs német drámaíró, Ernst Benjamin Raupach ötfelvonásos darabja, a
„Föld éjszakája” naplója tanúsága
szerint mély benyomást tett rá.
„22-én búcsúztam el Grassalkovichtól. Emberein elámultam, mert
nyugodtan hagytak, anélkül, hogy
borravalót kívántak volna, elvonulni.
Grassalkovich két hátaslovát, Rowbokot és Eisländert, 1000 aranyért,
amennyit kínáltam neki, nem akarta
nekem adni. Ha nekem adja, akkor a
táborban a legjobb lovú tiszt lehettem
volna, így pedig alkalmasint a legszolidabb leszek. Tehát mindegy volt – a
világ tapsa mindig megoszlik, egyik

fele a csillogónak, másik a valódinak
szól!” – tréfálkozik a visszautasításon.
A sármos és szellemes huszárkapitány mély benyomást tett a házaspárra, különösen a hercegnére, Esterházy
Leopoldinára, akivel a későbbi évtizedekben is szoros kapcsolatot ápolt
és az évek során bizalmasává vált.
Széchenyi 1824 augusztusában
megismerte Seilern Crescence grófnőt, Zichy Károly gróf feleségét, akivel kölcsönös vonzalom alakult ki közöttük. A titkos szerelem sok szenvedést és lemondást jelentett számára,
amit Széchenyi gyakran a közös barátnővel, „Grassakovich Tini”-vel
osztott meg. Az imádott Crescence-t
csak több mint tizenegy év múltán,
Zichy gróf váratlan halála után, 1836
februárjában vehette feleségül. (Érdekesség, hogy a Széchenyi életéről forgatott Hídember című film esküvői
jelenetét nem az eredeti helyszínen, a
Krisztinavárosi Plébánián, hanem a
gödöllői kastélytemplomban vették
fel.)
Széchenyi naplója számos pesti,
pozsonyi és bécsi találkozás mellett
még egy gödöllői látogatásról emlékezik meg: „1829. december 19-én
Károlyi Gy(örggy)el 4 óra 45 perc
alatt Gödöllőre gyalogoltam. (…)

Gödöllőn találkoztunk a herceggel és
a hercegnével – éppen indulóban. Károlyi István egy másik irányból érkezett szintén gyalog – mindhárman
csalódottak voltunk. Grassalk(ovich),
amikor a Kaszinóért új aláírást kértem tőle: – Hát hat évre kell szólnia
etc. – Fel voltam háborodva.”
A fenti furcsa bejegyzés hátterében
az állt, hogy Széchenyi fiatal kora óta
szeretett hosszabb távokat gyalogolni, ezzel téve próbára magát. A bejelentetlen látogatás, és különösen annak célja, a Kaszinó számára való
pénzgyűjtés nem váltott ki jó fogadtatást Grassalkovichban, így a három
barát hoppon maradt.
Bár több adat nincs arról, hogy
Széchenyi gróf Gödöllőn vendégeskedett volna, az azonban biztos, hogy
– Széchenyi ingadozó társasági és politikai megítélése ellenére – barátsága
Grassalkovich Tinivel még jóval
Grassalkovich III. Antal 1841-ben bekövetkezett halála után is megmaradt.

Az emléktábla a kastély felújításának kezdetéig maradt az épület falán,
jelenleg a Kastélymúzeum gyűjteményében őrizzük.
Kovács Éva Marianna

Fotók:
A Tájak Korok Múzeumok Egyesület
által 1991-ben a kastély kapualjában
elhelyezett emléktábla
Ismeretlen mester: Gróf Széchenyi
István (?) ifjúkori arcképe huszárfőhadnagyi ruhában (A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum tulajdona)

Koszorúzás a Kastélyparkban

Emlékezés a „kiskormányzóra”
Vitéz Nagybányai Horthy István
(1904-1942), Magyarország kormányzóhelyettese halálának 71.
évfordulója alkalmából megemlékezést és koszorúzást tartott
augusztus 23-án kora este a Gödöllői Királyi Kastély parkjában,
a „kiskormányzó” szobránál a
Történelmi Vitézi Rend.
A kastélyparkban felállított szobornál
dr. vitéz Bucsy László törzskapitány
idézte fel az 1942-ben kormányzóhelyettessé választott mérnök megnyerő
személyiségét, s többek között a magyar közlekedésügy fejlesztéséért kifejtett erőfeszítéseit. Ebben a 95 éves
korában idén elhunyt özvegy Horthy
Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona
memoárja nyújtott számára segítséget.
Horthy István 1928-ban szerzett gépészmérnök diplomát, majd a Weiss
Manfréd gyárban helyezkedett el. A
következő évtől Amerikában, a Ford
gyárban dolgozott. Hazatérte után a
MÁVAG gyárban részt vett a 424-es
gőzmozdony fejlesztésében. 1940 februárjától haláláig a MÁV elnöke.
Berzsenyi Dániel Fohászkodás című
versét vitéz Bodrogi Imre szavalta el.
A megemlékezők sorában az önkormányzat képviseletében Pecze Dániel
alpolgármester koszorúzott.
A résztvevők a napokban, 95 éves
korában elhunyt vitéz Kovács Béla magyar királyi hadnagyról is megemlékeztek.
(lt)

Az Altató című verset József Attila a
gödöllői zeneszerző, Ottó Ferenc kérésére írta, annak unokaöccse, a szintén Gödöllőn élő Gellér Balázs számára.
Az Altató mellett Benkő Tibor, Erzsébet királyné ülő szobra, Juszti néni, a Biciklis anyuka és Blaha Lujza
szobra kapott még szavazatot.
Juszti néni ábrázolásával kapcsolatosan többen is felvetették, bár az idősebbek közül sokan kötődnek hozzá,
a fiatalabb generáció számára azonban már teljesen ismeretlen a „Húszas” sarkán egykor tökmagot áruló
néni. Az ő szobra a városunkba látogatók számára nem jelentene különösebb vonzerőt, és a pályázati kiírás
szempontjából sem lenne megfelelő.
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat célja „olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri
munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az
adott település közterén a település
kulturális jelenét erősítik. A pályázat
témájában kötetlen, de nem célozza
meg, és ennél fogva nem támogatja
politikai jelentőségű személyiségek,
szimbólumok ábrázolását. Előnyben
részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak
be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről),
és ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, vagy a környezet
egyhangúságán változtatnak, azt vizuálisan dinamizálják.”
Mint megtudtuk, a bizottság tagjai
közül azért az „Altató” című javaslatot támogatták a legtöbben, mert egy
ilyen alkotás – amellett, hogy megfelel a pályázati kiírásnak – mindenkihez szól, nem megosztó, s helyi kötődése mellett országos jelentőséggel is

bírna. A szobor egyaránt emléket állítana a költőnek, méltatná a magyar
irodalom egyik legismertebb és legnépszerűbb alkotását, egy kisgyermek szoboralakja pedig a jövőbe mutató, Gödöllő főterén különleges jelentőséggel bíró alkotás lenne.
Az elképzelések szerint egy a művészeti érték mellett a gyerekek számára érinthető, játékra lehetőséget
adó, egyfajta interaktív kompozíció
kerülhetne a főtérre.
A mű – mivel az Altató a magyar
irodalomnak egyik jelentős alkotása –
a művészeti ágakat is összekapcsolná.
Mivel az NKA pályázat benyújtására rendkívül rövid idő áll rendelkezésre (2013. szeptember 31.), meghívásos pályázat keretében, egy szoborzsűri választja majd ki a beérkezett pályaművek közül azt az alkotást,
aminek megvalósítását a képviselőtestületnek javasolni fogja. Arról,
hogy a város melyik művel pályázzon, a végleges döntést a képviselőtestület hozza meg szeptember 27-ei
ülésen. A megvalósításra azonban
csak abban az esetben lesz lehetőség,
ha a pályázat eredményes lesz.
Gödöllő városa már a harmadik alkalommal vesz részt az NKA szoborpályázatán. Mint emlékezetes, a múlt
évben Grassalkovich I. Antal szobrának felállítására pályázott az önkormányzat, amihez 4,9 millió forintot
nyert. A szobrot az ősz folyamán állítják fel az Alsóparkban, a kastéllyal
szemben.
A nyár elején az NKA által kiírt
pályázatra a gödöllői művésztelep
társalapítójának, Nagy Sándor festőés iparművésznek és feleségének Körösfői-Kriesch Laurának Szinvai Pál
által megformált mellszobrát nyújtották be a képviselő-testület egyhangú
támogatásával. Az alkotást a múzeum
épülete előtt, Körösfői-Kriesch Aladár szobrának közelében tervezik felállítani.
A szoborra az NKA honlapján a napokban megjelent tájékoztatás szerint
3 millió forint támogatást ítéltek meg.
Az önkormányzat korábbi döntésében vállalta a 7.139.450 Ft összköltségvetésű szoborállítás 2.142.450 Ftos önrészének biztosítását, a most
megszületett pályázat eredményeként
azonban ismét döntenie kell a testületnek a hiányzó mintegy 2 millió fo(bdz)
rint biztosításáról.
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Lehet-e madárbarát egy lakótelepi tízemeletes panelház?

Fülemülék a Palotakerten
A panel lakótelepekről a legritkább esetben jut eszünkbe,
hogy kellemes, madárbarát
környezetnek, a természet kis
tollasai számára otthonosnak
nevezzük. Mégis lehet az, vagy
azzá tehetjük egy kis odafigyeléssel, gondoskodással. A palotakerti lakótelepen Tóth István és családja sem gondolta,
hogy amikor saját örömükre virágokkal telepítették be az erkélyt, a kis énekesmadár számára is vonzó környezetet teremtenek.
Számukra is meglepetés volt, amikor
a nyaralásból hazatérve, a virágok locsolásakor felfedezték, hogy az egyik
cserépben a növény mellett tojá-

addig, míg az utolsó is szárnyra kapott.
Eközben pedig hallgatták a csodálatos muzsikát: a fülemüle énekét.
Tóth István ezekben a napokban
fényképezőgéppel a kezében élt,
hogy a különleges eseményt megörökítse. Lapunknak így számolt be a
tapasztaltakról:
„A fülemüle pár mindig végignézte, hogy mikor hagyjuk el a teraszt, és
haladéktalanul folytatta a költést.
Mind a négy tojásból kikeltek a fiókák. Megkezdődött az etetési hadművelet. A szülők sokszor egyszerre érkeztek a csőrükben tartott bogarakkal, férgekkel. A fiókák mindig éhesek voltak. A szülők pedig szűnni
nem akaró szorgalommal táplálták a
fiókákat. Naponta többször is lefényképeztem őket. Bámulatosan gyorsan

sokkal teli apró fészek bújik meg.
S ezzel egy új kaland vette kezdetét: folyamatosan figyelték, mi történik, várták a fiókák kibújását, figyelték fejlődésüket, etetésüket, mind-

fejlődtek. Szinte napok alatt megjelentek a tollpihék a kezdetben csupasz testükön.
Körülbelül egy hét után már a fülemülére jellemző tollazatuk volt, s 10-

12 nap alatt teljesen kifejlődtek. Sokszor nagy volt a tülekedés a fészekben, különösen az etetéskor. Amikor a
szülők elrepültek az elemózsiáért,
sokszor mozgolódtak, tollászkodtak, és a 10. naptól
kezdve már szárnyaikat
próbálgatták.
Tudtuk, hogy hamarosan elhagyják a fészküket
és a nap minden percében
figyeltük próbálkozásaikat
az ablak függönye mögül.
Az első fióka repülése rövidre sikerült, mert a
fészek alatti ülőke párkányáig jutott, de körülbelül
két óra gondolkozás után a
levegőbe emelkedett és az
egyik szülő kíséretében eltűnt a fa lombsátorában.
A többi fióka másnap reggel indult útnak. Szép sorjában kirepültek a szemközti fára. Az utolsó kirepülését majdnem megkönnyeztük.”
Köszönjük Tóth Istvánnak, hogy a
történetet és a csodás fotókat olvasóinkkal is megosztotta.
kj

Illegálisan tartott elefántok thai turistaparadicsomokban
16 illegálisan tartott és valószínűleg egykor a vadonban elfogott elefántra bukkantak a thai
rendőrök Thaiföld 3 déli megyéjében. Hiába vezette be már évek
óta az ázsiai rendőrség, hogy az
értékes nagytestű állatok részére igazolványt állítanak ki,
hogy bekerülhessenek egy speciális regisztrációs rendszerbe,
mégis az elefántok helyzete távolról sem biztonságos. Nagyon
sok fiatal elefántot és borjút még
most is egyszerűen elrabolnak a
szomszédos Myanmarban és átcsempésznek Thaiföldre.
A híres üdülőhelyek környékén lévő
parkokban tartottak ellenőrzést a thai
rendőrök, amikor Ko Chang szigetén
két illegálisan tartott elefántra, majd
Phang Nga egyik parkjában öt újabb állatra bukkantak. A rendkívül jól szervezett akció további eredménye, hogy
Phuketen hét, Krabin pedig kettő hivatalos papírok nélküli elefántot foglaltak le.
Annak érdekében, hogy a felderítés sikeres legyen, a thai rendőrség szorosan
együttműködött a nemzeti parkokkal,
valamint a környezetvédelmi tárca állatvédelmi részlegével is. A déli tartományok parkjainak átfésülése még csak
a kezdet, a következő hónapokban négy
másik turisztikai régióban is lecsapnak
az illegális állattartókra.
A turistacsalogató elefántok egy részét sajnos még most is a vadonban ejtik
foglyul Thaiföldön, vagy épp Myanmarban, majd betanítják azokat és máris
idegenforgalmi látványosságként dolgoznak életük végéig elefántparkokban,
botanikus kertekben.
Bár Myanmar és Thaiföld is aláírta
azt az egyezményt (CITES), ami szigorúan tiltja az illegális elefántkereskedel-

met, mégis a helyzet mást mutat. Az eddigi nyomozások alapján az derült ki,
hogy 69 elefánt esetében a kereskedelmi
szálak két személyhez vezetnek, akik
Chaiyaphum térségben élnek. A rendőrség számos esetben adott már ki elfogatóparancsot ellenük. Őket is gyanúsítják a napokban elfogott állatok közül
néhány befogásával és illegális szállításával is. A hírek szerint a Ko Changon lefoglalt elefántok miatt az egyik tulajdonos ellen több okból is eljárás indul.

sokat és a természetőröket.
A vadon élő elefántok befogása a 70-es
évek óta szigorúan tiltott Thaiföldön és
a nyolc évesnél idősebb állatoknak hivatalos dokumentumokkal kell rendelkezniük. A szabályok szerint csakis
ezekkel az állatokkal lehet hivatalosan
kereskedni. A rabságban született kis
elefántoknak is kell papír, ám a törvény
egyfajta kiskapuként lehetőséget ad arra, hogy az elefánt tulajdonosnak nem
kell bizonyítania, hogy a borjú rabságban született. Így sajnos számos példa
van arra, hogy a vadonban épp csak
megszületett elefántborjúkat rabolják el
anyjuktól és csempészik át a határon,
majd egyszerűen háziasított elefántként
jegyzik be azokat.
Az élő elefántok illegális kereskedelme súlyosan büntetendő, és épp ezért
a neves állatvédelmi szervezet, a Traffic
üdvözli a thai rendőrség összefogott ak-

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Augusztus 31-én, szombaton
9-11 óráig:

A probléma az, hogy az orvvadászok
nemcsak elfogják ezeket az állatokat,
hanem számos esetben az elefántok a
parkokba hivatalosnak tűnő papírokkal
érkeznek, mivel a bűnözők professzionális módszerekkel próbálják megtéveszteni a jóhiszemű parktulajdono-

cióját – közölte Naomi Doac, a Traffic
Mekong vidéki vezetője. 2009-ben épp
a Traffic világított rá, hogy legalább 240
élő elefántot csempésztek át Myanmarból Thaiföldre néhány erdei határtérségben.
http://www.greenfo.hu

Szeptember 1-én, vasárnap
9-11 óráig
Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535-5523
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Labdarúgás – Kettőből kettő

Amerikai foci – Bemutatkoztak Gödöllőn a Kalózok

Hibátlan a Gödöllői SK

Újabb sportággal bővülhet városunk

Továbbra is magabiztos a Gödöllő. A megyei bajnokság 2.
fordulójában a Csomád vendége volt Jenei Sándor együttese
és tartva három gólos átlagát,
ezúttal is magabiztosan nyert,
ezzel az I. osztályú tabella 2.
helyét foglalja el a GSK.
A házigazdák nagyon készültek arra,
hogy megszerzik első győzelmüket,
de erre még legalább egy hetet várniuk kell, miután a gödöllői fiatalok
taktikus és lendületes játéka ellen
nem tudtak mit kitalálni. A hazaiak
szereztek vezetést szűk negyedóra leforgását követően, de a Gödöllő gyorsan egyenlíteni tudott és a folytatásban percről-percre vette magához az
irányítást. A második 45 percben már
csak gödöllői gól született, így magabiztosan, 3–1-re nyert a GSK és a tabella 2. helyét foglalja el a szintén
száz százalékos mérleggel szerénykedő Vác FC mögött, valamint az
Érdet megelőzve, akik szintén hibátlanok még két játéknapot követően.
A 3. fordulóban a Viadukt SE-Biatorbágy érkezik majd Gödöllőre.
Pest megyei I. osztály, 2. forduló
Csomád KSK – Gödöllői SK 1–3
(1–2) Gól: Somogyi Levente, Oszvári
Tamás, Ifj. Sipeki Attila
Pest megyei I. osztály,
3. forduló
Augusztus 31., szombat 16.30
Gödöllői SK – Viadukt SEBiatorbágy

Magyar Kupa – A Szeged
követ-kezik
A Magyar Kupa 2. fordulójában a
Gödöllő az NB III-as Szeged 2011
csapatát látja vendégül augusztus 28án, szerdán. A szegediek az NB II-es
Kozármislenyt búcsúztatták az első
körben hazai környezetben és a bajnokságukban is még veretlenek (egy
győzelem, egy döntetlen), így minden
bizonnyal egy élvezetes mérkőzést
láthatnak a Táncsics Mihály útra kilátogató nézők.
Magyar Kupa, 2. forduló
2013. augusztus 28., szerda 16.30
Gödöllői SK – Szeged 2011-Grosics
Akadémia
Megyei III. osztály – Sikeres
idénykezdet
Elkezdte a bajnoki szereplést a megyei III. osztály közép csoportjában
szereplő Gödöllői SK II. is. Legéndi
György tanítványai mindössze egy
felkészülési mérkőzéssel hangolódtak
a bajnokságra, ennek ellenére magabiztosan nyertek az első fordulóban a
többnyire ifjúsági korú játékosokkal
érkező Vácrátót-Vác II. ellen. A következő fordulóban Őrbottyánban
vizitál a GSK II.
Pest megyei III. osztály közép csoport, 1. forduló
Gödöllői SK II. – Vácrátót-Vác II.
4–0 (2–0) Gól: Szabó László, Pintér
-llKrisztián, Szeles Dávid (2)

Kerékpársport – Júliusi sikerek a Bike-Zone-nál

Bajnoki cím a másodosztályban
Az előző hónap is sok sikert hozott a Bike-Zone kerékpáros egyesületének. Az erős hónapkezdés után, július 21-én került megrendezésre Sopronban az Olimpiai Cross Magyar Bajnokság,
amelyen számos gödöllői versenyző állt rajthoz.
Közülük kiemelkedő eredménnyel Soós
Tamás Gábor végzett, aki a másodosztály férfi kategóriában megszerezte a
magyar bajnoki címet.
Az ezt követő hétvégén a zánkai új
nemzedék központban újabb, óriási
megmérettetés várt a Bike Zone kerekeseire, ugyanis itt került megrendezésre a XIII. 24 órás Mountainbike
váltóverseny, amelyen a klub három
csapattal vett részt. A „Bike-Zone
Szúzoltók” csapata megszerezte az
abszolút 1. helyezést, a „Bike-Zone
fogat” Elit vegyes kategóriában a 3.

helyet érte el, és végül, de nem utolsó
sorban a „VIP Bike-Zone” Hobbi kategóriában 6. helyen ért célba.
Rigó Zsolt, az egyesület vezetője így
értékelte a remek eredményeket: – Örömünkre szolgált, hogy Soós Tamás Gábor kimagaslóan teljesített kategóriájában és bajnok lett. A zánkai versenyen pedig csapataink lelkesen és eredményesen vettek részt ezen a nem mindennapi futamon. Külön köszönet illeti
a háttérben tevékenykedő, remek segítőinket: a Zsidai és Máhr család kitartó
és odaadó munkáját, támogatását. -rr-

Az amerikai futball a világon mindenhol nagy teret hódít és hazánkban is már 20 éve űzik ezt a
sportágat. Az Isaszegen alapított
Pirates (Kalózok) az elmúlt hétvégén mutatkozott be a gödöllői
közönségnek.

A Táncsics Mihály úti Sportcentrumban, közel 100 néző szeme láttára a Kalózok csapata a 2004-ben alapított Kaposvári Golden Foks (Arany Rókák) ellen mérkőzött meg és nyert hosszabbítás után, szóval győzelemmel debütáltak Huszárik György tanítványai. A kilátogatók nem a hagyományos, nagypályás változatát láthatták a sportágnak,
hanem az úgynevezett 7-7 elleni, aréna
futballt. A miértről és a tervekről kérdeztük a csapatvezetőt.
– A válasz roppant egyszerű, nehéz
olyan csapatot találni hazánkban, aki kiállna a nagypályás szabályok szerint ellenünk ebben az időszakban. Természetesen ez nem azért van, mert félnének tőlünk, hanem inkább azért, mert
létszámban vagy kevesen vannak, vagy
mivel már vége a nagypályás bajnok-

ságnak, nem edzenek annyit. Így volt ez
a kaposváriak ellen is, azaz azért mecscseltünk velük az aréna szabályai szerint, mert kevesen voltak.
– Ha jól tudom, folyamatban van,
hogy hivatalosan is gödöllőiek legyenek.
– Igen, még
májusban
beadtunk egy
névhasználati
kéremet az
önkormányzat felé, hogy
felvehessük a
Gödöllő nevet és Gödöllői Pirates néven működhessünk a továbbiakban. Ezek után következik a cégbírósági bejegyzés és onnantól kezdve hivatalosan is ide tartozhatunk. Jó ideje edzzünk Gödöllőn és
mivel itt minden lehetőség adott a fejlődésre, bízunk abban, hogy minden a helyére kerül a háttérben is.
– Ez azt is jelenti, hogy nemsokára
bajnoki meccsen is szurkolhatunk a
Kalózoknak?
– Sajnos ez nem ilyen egyszerű. A
nagypályán való indulás közel 2 millió
forint lenne, ami jelen pillanatban, mivel teljesen önköltségesek vagyunk,
nem áll rendelkezésünkre, így nem is
tudnánk nevezni. Egész évben edzünk,
ami eleve nagy anyagi teher a közel 50
fős csapat számára és különbözű tornákon, edzőmeccseken próbáljuk meg

Úszás – Újabb remek úszó sikerek

Varga Vivien tóúszásban remekelt
Újabb kiváló úszópalántáról
számolhatunk be, aki előtt
nagy jövő állhat, ha van benne
kitartás. A 13 éves Varga Vivien
több versenyen is bizonyította
már tehetségét.
Hajós Alfréd Általános Iskola tanulója az idén nyáron három tóúszáson is

remek eredményt ért el. A július 20án megrendezett 31. Pek-Snack Balaton-átúszáson, a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távon a
142, 14 év alatti hölgy induló közül a
2. helyet szerezte meg. Az átúszást
összesen 7740-en teljesítették, összesítésben a 79. legjobb időt érte el Varga Vivien.

Tisztelettel meghívjuk 2013. augusztus 31-én (szombaton) 13 órára a
Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnokának ünnepélyes átadására!
Helyszín: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1.
A MEGNYITÓ UTÁN
VIP KOSÁRLABDAMECCS DAVID JONES NBA-s DOBÓEDZŐVEL
MEGLEPETÉS OLIMPIKON VENDÉGEK
További programok:
Zumba, Spinning, Flabélos, Flash mob, melyről légifelvétel készül, Joga
bonito, mini teniszpálya, ugráló vár, felnőtteknek sörbicikli, akadálypálya, bohóc, egyéni és csapatversenyek (kosárlabda, foci, pingpong, kézilabda, röplabda)

motiválni önmagunkat, hogy nem hiába való amit csinálunk.
– Oyannyira nem, hogy egy áprilisban Baján megrendezett Aréna kupán mindent vittek.
– Igen, egy 5 csapatos tornán vettünk
részt és a 7-7 elleni változatban küzdöttünk igen sikeresen, ugyanis mind a
négy meccset megnyertük, ezzel megnyerve a tornát is. Az első hely mellé
megkaptuk a legjobb támadó csapat címet, valamint elvittük a legjobb játékosnak járó egyéni díjat is.
– Ha jól értesültünk, akkor tervben
van egy Aréna Liga megszervezése.
– Igen, szeretnénk meghirdetni egy 7-7
elleni Aréna Ligát, amire már most van
10-12 jelentkezés. Sajnos, annak ellenére, hogy mi szerveznénk, jelen pilanatban ezen sem tudunk elindulni, mert
ez is közel 1 millió forint lenne, amire
most nincs meg a fedezet.
– Mikor láthatjuk legközelebb a Kalózokat?
– Szeptember 1-jén, a Táncsics Mihály
úti Sportcentrum füves pályáján mérkőzünk majd meg a székesfehérvári Fehérvár Enthroners ellen. Amit tudni kell,
hogy ez a meccs nagypályás szabályok
szerint fog zajlani és 14 órakor kezdődik. Sok szeretettel várunk minden ér-ttdeklődőt.

Augusztus 17-én rendezték meg a IV.
Velencei-Tóúszást Gárdonyban. Az
1500 méteres távon 162 női induló
közül a 13 éves gödöllő kisasszony
összesítésben a 3. helyet érte el.
Egy nappal később már ismét a Balaton habjait szelte Vivien, aki az I Love Balaton 2x nevű eseményen teljesítette a Zamárdi-Tihany-Zamárdi
4500 méteres távot. Az ifjúsági korosztályba sorolva (16-17 évesek között) 5. helyen, a 161 női induló között összesítésben 10. helyen végzett
-liVarga Vivien.
A Gödöllői Contact ITF Taekwondo Sportegyesület felvételt hirdet 10
éves kortól. Gyere és edz velünk,
hogy egy éles helyzetben meg tudd
magad védeni vagy versenyezz és
legyél a jövő bajnoka és egy összetartó csapat tagja! Jelentkezés a
06/20-560-11-48-as számon vagy a
contactsegodollo@gmail.com
e-mail címen, illetve szeptembertől
az edzéseken (BIO-FIT Center
Gödöllő, Állomás út 1-2./a hétfő és
szerda 17:30-19:00-ig).

Fotó: Máhr Attila

Jó idő esetén a programok 10-16 óráig tartanak!

Sportpálya építés

Célegyenesben a műfüves pálya
Célegyenesben a Táncsics Mihály úton épülő műfüves labdarúgó pálya kivitelezése. A nyár
közepe óta tartó munkálatok lassan a végéhez közelednek, augusztus 30-án sor kerül a műszaki átadásra.
Az átadást követően a Táncsics Mihály
úti Sportcentrum újabb pályával bővül
és a térség legfejlettebb sportkomplexumává válik, már ami a pályákat illeti. A
Sportcentrum területén az élő füves labdarúgó pálya mellett egy 100x64 méteres és egy 90x47 méteres műfüves
pálya várja majd a versenysportot és a
tömegsportot űzőket.
A labdarúgás mellett természetesen más
egyéb rendezvények megtartására is alkalmas a sporttelep, mi sem bizonyítja
ezt jobban, hogy a gyeplabdától az
amerikai futballig bemutatkozott már

több sportág is, valamint az idén nagy
sikerrel rendezték meg a World Dogs
Show eseményt is, amelynek egyik
helyszíne éppen a gödöllői Táncsics Mihály úti Sportcentrum volt.
Az önkormányzati beruházással épülő,
városi tulajdonban lévő pálya megközelítőleg bruttó 130 millió forinba került. A már komplexnek mondható
Sportcentrum üzemeltetője továbbra is
a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., amely immáron plusz egy
pályával várja a bérlőket.

Ingyenes lakossági
gimnasztika!

„MOZDULJ MEG ŐSSZEL IS”

INGYENES NORDIC WALKING FOGLALKOZÁSOK
A Magyar Szabadidősport Szövetség
és Gödöllő Város Önkormányzata, a
“Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület szervezsében folytatja a tavasszal elkezdett nagyon sikeres Nordic Walking foglalkozásokat.
Találkozás helye: Gödöllő Erzsébet
park, HÉV megálló. A foglalkozások
ideje kb. 1,5 óra kb. 6-8 km.
Kezdőknek botot biztosítanak.

Foglalkozások időpontjai (indulás
17.30-kor): szeptember 4., 11., 18.,
25., október. 2., 5. (20 km-es túra), 9.,
16., 23., 30.
További információ:
+36/30- 295-36-66

Nyári szünetet követően ismét
folytatódik az ingyenes "lakossági gimnasztika" a Magyar
Torna Szövetség és Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával.
Helyszín: Török Ignác Gimnázium sportudvar
Időpont: keddenként 17.3018.30-ig
Bővebb információ a 06/70-2830-588-as telefonszámon
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

November 3-ig látogatható
Gödöllői Városi Múzeum, időszaki
kiállítóterem

A JÓ KORMÁNYOS. KÖRÖSFŐIKRIESCH ALADÁR FESTŐMŰVÉSZ
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA SZÜLETÉSÉNEK
150. ÉVFORDULÓJÁN
Időszaki kiállítás
Kurátor: Őriné Nagy Cecília,
kurátori vezetés egyeztetéssel
lehetséges
Jegyár: 600.- Ft és 300.- Ft
*******

HETEDHÉT ORSZÁGBÓL

Emlékkiállítás a Jamboree
80. évfordulója alkalmából
Időszaki kiállítás:
Gödöllői Városi Múzeum
Királyi Váró
2013.
április 27 – december 31.
A kiállításban a műszaki építés,
a tábori főposta, az Üzletváros,
a híradós központ, a repülő
tábor különlegességei, valamint
a szervezéshez és lebonyolításhoz kapcsolódó dokumentumok kerülnek bemutatásra.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában
ILKA KERTJE címmel csoportos, képző- és iparművészeti
kiállítás látható
Kiállító művészek: Anti Szabó János képzőművész, Bandi Kati
textilművész, Bódis Erzsébet textilművész, Bohus Zoltán üvegművész, Dobesch Máté grafikusművész, E. Szabó Margit textilművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Farkas Éva gobelinművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Incze Mózes festőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Keresztes Dóra
grafikusművész, Kókay Krisztina textilművész, Kun Éva keramikusművész, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, Remsey
Flóra kárpitművész, Szőcs Miklós TUI szobrászművész, Szuppán
Irén textilművész, Varga Melinda szobrászművész
A kiállítás megtekinthető: 2013. szeptember 30-ig minden szombaton és vasárnap
14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu
A kiállítás „A szecesszió éve Gödöllőn” című, tematikus év
keretében került megrendezésre.
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Közérdek

FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó
köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. szeptember 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-ét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot.
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.foldhivatal.hu
honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 26-szept. 1-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1.
Tel.: 416-551.
Szeptember 2-8-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: tel.: 06-28/430-562 (munkaidőben) fax.: 06-28/520-879
e-mail: kozvilagitas@elmuszolg.hu web: www.elmuszolg.hu
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

06-20/524-0340.

Méhzárlat

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet
a gödöllői rezsihátralékkal
rendelkező családok támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján
vagy a 106-os szobában lehet igényelni.
Leadási határidő:2013. október 4.

Dr. Márton János hatósági állatorvos határozatot adott ki, amelyben augusztus 12-től zárlatot rendelt el Gödöllő-Babatpuszta és Máriabes-nyő 3-as
főúttól északra eső közigazgatási területére a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt. A zárlat a mézelő méhekre, azok termékeire,valamint a velük érintkezésbe kerülő ragályfogó tárgyakra vonatkozik.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, méhek beszállítása. Vándorméhészek letelepedése
nem engedélyezhető.
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából – hatósági állatorvosnak, vagy méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni. Dr. Márton János hatósági állatorvos 2013. augusztus 14-én azonnali hatállyal visszavonta a
PE-07I/1/502-13/2013 iktatószámú Gödöllő Város teljes közigazgatási területére kiadott zárlat feloldásra vonatkozó határozatot, mivel a határozat TÉVESEN került kiadásra.
Tájékoztatása szerint a községi zárlatot még nem lehet feloldani, mert időközben újabb megbetegedés történt, így a zárlati idő meghosszabbodik!

2013. augusztus 27.

Mozaik

KEDVES VENDÉGEINK!
Gödöllő városi piac emeleti étterme
2013. augusztus 19-től minden nap,
vasárnap is nyitva!
4 féle menü 780 Ft
Hétköznap plusz 3 féle menü 880 Ft
(Nemzetközi, vegetáriánus, valamint kímélő ételek)
Péntek – szombat – vasárnap
Pacalpörkölt körettel 980 Ft
Vadételek körettel 980 Ft
Halászlé 680 Ft
Mindenkit szeretettel várunk! Tel: +36/70/262-1535

Gödöllői Szolgálat 11

12 Gödöllői Szolgálat
Keddenként 11-18 óráig tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

2013.
INGATLAN
+Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2 szintes, 4
szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott kerttel, kedvező áron
eladó (kisebb ingatlant esetleg beszámítok). Tel.: 06-20-9-443356
+SÜRGŐSEN ELADÓ magasföldszinti 62m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás
Gödöllőn, Kossuth L. u-ban! Közös tároló van. I.ár: 10,9 MFt. 20-772-2429
+Első EMELETI 69nm-es, 2és félszobás, konvektoros, jó állapotú,
nagy erkélyes, saját tárolós lakás eladó Gödöllőn a centrumban.
I.ár: 13,3MFt 20-772-2429
+Gödöllő kertvárosában 75m2-es 2 szoba, konyha-étkezős,
teraszos kockaház 647m2-es telekkel bútorozottan eladó! I.ár:
14,9MFt! 20-772-2429
+Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nm-es vállalkozásra alkalmas
kétszintes duplagarázsos ház eladó iár: 17.9MFt 20-804-2102
+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 10,6MFt 20-772-2429
+JÓ VÉTEL Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre
épült 100m2-es családi ház eladó 18.8MFt-os iáron! 20-539-1988
+Gödöllő központjában, 1500m2-es telken, átlagos állapotú, de
masszív, 100m2-es családi ház, nappali+ 3szobával eladó! Iár:
19.8MFt. 20-539-1988
+Alkuképesen, sürgősen eladó Erzsébet park közelében 3.em-i erkélyes, két és fél szobás lakás! Iár:9.8MFt! 20-539-1988
+Gödöllő központjában, újszerű társasházban 40m2-es, nappali+
félszobás 2.em. lakás egyedi fűtéssel eladó! Iár:11.9MFt. 20-539-1988
+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás Iár: 8.3MFt!!
20-804-2102
+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás felújított
lakás Iár: 7.2MFt 20-8042102
+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel, kertvárosban eladó. 20-772-2429
+Eladó nappali+ 2szobás tégla, felújított lakás zárt kerttel. Iár:9.9MFt.
Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi lakás Gödöllőn,
garázzsal és kertkapcsolattal Iár:10.9MFt 20-8042102
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat
vagy eladó telket. 20-944-7025
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű,
kétszintes nappali+ két+fél szobás
újszerű lakás zárt parkolóval! Iár: 18.9
MFt! 20-539-1988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20)804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.
Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

Önvédelmi tréning
Kíváncsi, miként védheti meg magát vagy családját egy
esetleges támadáskor? Szeretne elsajátítani néhány önvédelmi
technikát?
Növelné önbizalmát és állóképességét?
Négy, különbözĘ idĘpontban induló Önvédelmi
Tanfolyamunkon minderre lehetĘsége nyílik! Helyszín: GödöllĘ,
MĦvészetek Háza.
Ezen a 12 alkalmas kurzuson elsajátíthatja az alapvetĘ karate
ütéseket és rúgásokat. Megtanulhatja, hogyan szabaduljon ki
erĘszakos
fogásokból,
átölelésekbĘl
és
leszorításokból.
Gyakorolhatja, miként kell ártalmatlanná tenni a támadót, és hogyan
kerekedhet felül egy veszélyes, kiszolgáltatott helyzetben.
Az edzések a technikák elsajátítása mellett remek alkalmat
nyújtanak erĘnléte javítására, állóképessége növelésére, s ezen túl
csökkentheti test-zsír százalékát. A program során magabiztosabbá
válik, és megismerheti egy módját az egészséges életmód
kialakításának.
Hozza el csemetéjét vagy szóljon barátainak, munkatársainak!
Ismerjék meg együtt saját határaikat, tanuljanak bajnok edzĘinktĘl,
és érezzék jól magukat az együtt töltött idĘ alatt.
Jelentkezés és további információ: www.nelegyelaldozat.hu
A képzés A társadalmi kohézió erĘsítése az áldozattá válás megelĘzése és
az áldozatsegítés érdekében a GödöllĘi kistérségben c. TÁMOP-5.6.1.C11/1-2011-0005 projekt keretében valósul meg.

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Eladó Gödöllőn, Kossuth L. u.-ban, magasföldszinten, teljesen
felújított, nagyerkélyes, nappali+2 szobás 63 nm-es lakás. I.ár:
12,9 m Ft. Érdeklődni: 06-20-91-94-870
+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház, két lakrésszel. 1000 nm-es telek, díszkert. Referencia
szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, egy csendes kertvárosi utcában, egy 153 nm
összterületű családi ház. Nappali+4 és félszobás, két fürdőszobás,
igényes kivitelezésű, fűthető szuterén résszel, két beállásos garázzsal,
díszkerttel. Referencia szám: 3731. I.ár: 38 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, az Erdőszél utcában egy 604 nm-es építési telek,
kerítve, örökzöldekkel, víz, villany, gáz az udvarban. Szaletli a kertben.
Örök panorámás! Referencia szám: 3721. I.ár: 7,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó magasföldszinti nappali+ 2 szobás nagy erkélyes,
igényesen felújított, egyedi fűtéses lakás csendes környezetben.
Referencia szám: 3733. I.ár: 13,8 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy téglaépítésű,
cirkófűtéses, alápincézett lakóház, mely áll földszinten 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek mérete: 630
nm. Referencia szám: 3719. I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Százszorszép utcában építési telek, előtte aszfalt
úttal, 600 nm. Referencia szám: 3645. I.ár: 7,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma utcában egy építési
telek, egy Erdért típusú faházzal. Telek mérete: 500 nm. Referencia szám: 3699 I.ár: 6,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti
öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3 szobás, két
fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi ház, 700 nm-es
telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is. Második emeleti
lakást beszámítok: Kossuth, Erzsébet Kné krt.-i lakások előnyben. Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Remsey körúton, egy 77 nm-es, nappali+2 szobás
kertrésszel, cirkó fűtésű társasházi öröklakás. Referencia szám: 3681.
I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Kazinczy utcában, csendes, belvárosi, téglaépítésű,
100 nm-es családi ház. Referencia szám: 3720. I.ár: 15 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő csendes, nyugodt részén, szép környezetben eladó egy 300
nm-es, 2 szintes ház, 2800 nm-es telekkel. Nagyméretű nappali,
konyha, étkező, közlekedő, két fürdőszoba, wc, és három tágas szoba.
Az emeleten található helységek 70-80%-os készültségűek. Referencia
szám: 3734. I.ár: 55 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, csodálatos panorámával rendelkező 140 nm-es családi
ház, 600 nm-es telekkel, csendes, nyugodt környezetben ELADÓKIADÓ. Nappali+3 szoba, fürdőszoba, wc, konyha, étkező. A házhoz
tartozik egy garázs is. Bérleti díj: 140e Ft.-/hó+rezsi Irányár. 29 m
Ft.- Referencia szám: 3736. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+János utcában, TÉGLA építésű, 61 m2-es, ERKÉLYES, KONVEKTOROS, II. emeleti, IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT, 2 szobás lakás saját
tárolóval eladó. Iá:12.7M Ft Érd:30/491-5020
+CSALÁDI HÁZ eladó Gödöllőn a SZILHÁT utca 25. szám alatt. Tel:
06-70-216-6808
+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1 félszobás
távfűtéses lakás. Ár: 9,8 M FT. Érd: 06-20-341-9861
+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es magasföldszinti
lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos utcában. Érd: 70/2915-134
+Csere érdekel! Eladó Gödöllőn, Fácán soron lakóparki, 117nmes, amerikai konyhás, nappali +3 hálószobás, duplakomfortos,
garázsos, szélső sorházi lakás. Iár: 27,9 MFt. Budapesti lakás a
vételár feléig beszámítható. Tel: 06-30-9566-190
+Gödöllő Szőlő utcai 1+2 félszobás, 61 nm-es, 2.em. konvektoros,
légkondicionált lakás eladó. Iár: 13,7 MFt. Érd: 06-20-241-0500
+Tulajdonostól eladó Gödöllő Királytelepen garanciális 2012-es építésű
sorházi lakás. 96 nm, 3 szoba + amerikai konyhás nappali +háztartási
helyiség +garázs +saját udvar. Kondenzációs gázcirkó, csendes
környék, jó szomszédok. Miskolci ingatlan beszámítása lehetséges. Iár:
22,5 MFt. Érd: 06-30-486-0665
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+Gödöllőn a Szőlő utcában magasföldszinti, 1 + 2 félszobás lakás
szépen felújítva eladó. Tel: 06-28-414-966, 06-20-592-7606
+Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen eladó egy 44 nm-es, másfélszobás, felújított lakás Városközpont, egyetem közelében. Lakáscsere
(minimum 60 nm) nagyobbra érdekel. Iár: 8 millió. Tel: 20/968-0336
+Eladó családi okok miatt Gödöllő Nagyfenyvesi részén egy 2009-ben
saját részre épült, 200 nm-es, kétszintes családi ház 4 szoba+
nappalival, fal- és padlófűtéssel, cserépkályhával. Tel: 06-70-272-3366
+Eladó egy 2 szobás, erkélyes, jó állapotban lévő 2.em. lakás a Szent
István téren. 10.950.000,-Ft. Tel: 06-30-359-9354
+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es, 1.em.
házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér, 2különnyíló szoba,
fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített szekrények), felújított
lakás. Iár:10,2MFt. 06-70-580-1809
+KICSI TELKŰ KIS HÁZAT KERESEK Gödöllőn, cserébe belvárosi, jó
fekvésű 40 nm-es lakást adnék. Tel: 06-20-823-3409
+Központban, de mégis csendes, zölddel körülvett helyen,
napfényes, 2 szobás, örökpanorámás, konvektoros, felújítandó
lakás eladó saját tárolóval, nagy erkéllyel, 4.em. Óvoda, iskola pár
lépésnyire! Ár:8,4MFt. 06-30-316-0756
+Egyetem mellett parkra néző, világos, 1 szoba összkomfortos,
berendezett lakás jutányos áron ELADÓ, esetleg hosszútávra
KIADÓ! Tel: 06-20-510-9382
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn, csendes helyen, mégis a központ közelében, családi
házas övezetben 130m2-es 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás,
erkélyes lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20-9443356.
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő kertvárosi részén a belvároshoz közel új tetőtéri, 55 m2es, 2 szobás egyedi fűtésű, riasztós lakás alacsony rezsivel július
1-től kiadó. Tel.: 20/346-4718.
+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában lakótelepi, erkélyes, távhő által
fűtött, földszinti, három szobás, bútorozatlan, azonnal beköltözhető lakás
kiadó hosszútávra. 40eFt + rezsi + 80eFt kaució. Érd: 20/572-0666
+Gödöllő központjában, a Kossuth utcában 62 nm-es, 2 szobás
lakás hosszútávra, bútorozottan kiadó. Havi 55.000,-Ft + rezsi +
1 havi kaució. Tel: 06-30-6276-133
+Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás, téglaépítésű, konvektoros
lakás kiadó. Ár: 55.000,-Ft/hó. 2 havi kaució. Tel: 06-30-381-3505
+Családi ház egyetemistáknak, munkavállalóknak vagy családnak
kiadó egyetemhez, vasútállomáshoz közel. Érd: 06-30-421-6644
+Gödöllőn az egyetemnél új ház emelete: hálószobák, nappali,
fürdőszoba, konyha felszerelve, erkély, kábeltévé, internet diákfiúknak
kiadó. Bérlet rezsivel: 33.500Ft/fő/hó + kaució. Érd: 06-20-279-9038
+Egyszobás, összkomfortos albérlet kiadó Gödöllőn. Tel: 20/226-3007
+Gödöllőn kiadó csendes környezetben, külön bejárattal rendelkező,
felújított, amerikai konyha+ nappali, háló, nagy fürdőszobás lakás
autóbeállási lehetőséggel. 60.000,-Ft+ rezsi. Érd: 06-70-526-0174
+2 szobás, 64 nm-es konvektoros fűtésű lakás kiadó Gödöllő
belvárosában, postával szemben hosszútávra 50.000Ft/hó, 60.000 Ft
kaució. Tel: 06-20-939-0797.
+Gödöllő központjában felújított, 2 szobás, csendes, redőnyös lakás
bútorozottan 45eFt/hó + rezsi + 2 havi kaucióért kiadó. Tel: 30/919-5970
+1 szobás lakás hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-971-9455
+Gödöllő végállomástól 2 percre, családi házban, külön bejárattal kis
szoba, konyha, fürdő, összkomfortos lakrész teljesen berendezve,
kábeltévével, kocsibeállási lehetőséggel kiadó: 30.000,-Ft + rezsi. 0620-915-0341, 06-28-417-125
+Olcsó albérlet családi házban egy főre, bútorozott szoba, konyha,
fürdőszoba kiadó. Buszmegállótól 1 percre. Érd: 06-30-643-6742
+Kiadó a János utca elején, 2.em. bútorozatlan, konvektoros, erkélyes
lakás. 52eFt + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-70-517-1370
+Leinformálható párnak kiadó Gödöllőn a Szabadka utcában egy 2
szobás lakás. Érd: 06-20-494-0515
+KIADÓ LAKÁS! Palotakert sétányon kétszobás, első emeleti,
hőszigetelt nyílászárós, szabályozható radiátoros távfűtésű lakás
hosszútávra kiadó, szeptemberi költözéssel. Iár: 50.000,-Ft + rezsi + 1
havi kaució. Érd: 06-20-9280-973
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10 ÉVES A MAGYARTÖLGY
INGATLANIRODA!

ÜNNEPELJEN VELÜNK!
+SZOBA KIADÓ fürdőszoba, konyha használattal
(EGYETEMISTÁNAK). Tel: 06-20-281-3830
+Szt. János utca 23. alatt két szobás, bútorozott lakás saját
fogyasztásmérőkkel kiadó. Tel: 06-28-411-259
+Két szobás, felújított, bútorozott lakás igényesnek hosszútávra
kiadó. Tel: 06-30-252-4674
+Kiadó Gödöllő központjában 125 nm-es tetőtéri lakás (1 hálószoba,
nappali, WC, fürdőszoba, étkező+ konyha). 30/2090-517, 30/9421-686
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2-es
luxus kategóriáju iroda ( több tárgyalóval, teakonyhával) hosszú
távra kiadó (eladó). Tel.: 20-9443-356
+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás lehetőségével
hosszú távra, kedvező áron kiadó! Tel.: 06-20-9-443356
+Kiadó üzlethelyiség Gödöllő belvárosában, reális áron. Érd: 06
20 9 421-768
+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Eladó Gödöllőn, a Csanakban új építésű ikerház egyik lakása. Iá:
33M, Tel.: 30-977-3140.
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött telephelyén
kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek kedvező áron
kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok helyiséggel. Érdeklődni lehet
(28) 410-988/100-as melléken vagy a 20/391-0410 telefonszámon
+Alvégen 50 nm-es ÉLELMISZER – VEGYESBOLTNAK berendezett üzlet kiadó. Más kereskedelmi, szolgáltató tevékenységre is
alkalmas. Tel: 06-70-314-8389
+Gödöllőn az Ádám utcában AUTÓMOSÓ kiadó, esetleg más
tevékenységre is. Tel: 06-28-415-664
+Átrium Üzletházban 25,5 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Bármilyen
tevékenységre! GERAGEM MASSZÍROZÓ ÁGY (alig használt) ELADÓ
eredeti számlával igazolt, ajándék matraccal. Érd: 06-30-546-2011
ÁLLÁS
+Gödöllői éttermünkbe tapasztalt felszolgálót keresünk azonnali
kezdéssel. Fényképes önéletrajzokat a pizzamaxcaffe@freemail.hu
e-mail címre várjuk.
+Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk „C+E” kategóriával és
érvényes GKI-val. Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges. Érd:
+36307222900.
+A MISSY Szépségszalonba munkatársakat keresünk az alábbi
munkakörökbe: MŰKÖRMÖS, PEDIKŰRÖS-MANIKŰRÖS, női-férfi
FODRÁSZ, MASSZŐR, TETOVÁLÓ. Jelentkezni a 06-70-670-6813-on.
+ELEKTOMŰSZERÉSZ végzettséggel munkatársat keres ipari kazánok
forgalmazásával és szervizelésével foglalkozó Kft. Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Feltétel: jogosítvány és erkölcsi bizonyítvány. Önéletrajzokat a thermotrade@hoval.hu e-mail címre várjuk.
+TAKARÍTÓNŐT és KERTI GYOMLÁLÁSRA dolgozót belvárosi
családi házba. Jelentkezés kovatseva71@gmail.com Részletes
önéletrajz és referencia levelek korábbi munkáltatóktól.

+Isaszegi varrodába önállóan dolgozni tudó VARRÓNŐKET
keresünk: 06-20-9809-108
+A Galgamácsai Fekete István Általános Iskola keres azonnali
kezdéssel: tanítót és/vagy fejlesztő pedagógus/ kémia/ ének/
erkölcstan/ angol szakos tanárt. gmiskola@gmail.com 2183
Galgamácsa, Iskola u. 3. Információ: Bandiné Dr. Liszt Amália
06202219811 www.kozigallas.hu
+A gödöllői Martinovics Utcai Óvoda sürgősen ÓVÓNŐT keres.
Érdeklődni: Gambárné Szántai Ildikó 06 30-461-8730
+Ép vagy értelmileg, fizikailag sérült gyermeke felügyeletét, fejlesztését
vállalom szeretettel alkalmanként vagy hosszútávra. Szakképzett
gyógypedagógus úszó edző gyakorlattal. Tel: 20/446-6578
+VASALÁST, GYERMEKFELÜGYELETET vállalok (referencia van).
Kossuth L. u. Tel: 06-20-597-1786
+Vígkedélyű nyugdíjas nő szívesen társalkodna, felvidítana olyan
idős, egyedül élő embereket, akiknek nincs kivel megosztaniuk
gondolataikat. Továbbá szívesen segítene pl. bevásárolni, ebédet
elhozni, gyógyszereit megíratni, valamint kiváltani. 20-364-0056
SZOLGÁLTATÁS
+Magdi varróműhely őszi kínálata: Ovis zsákok óriási választékban (pókember,helló kitty,hercegnő,verda...). Cím: Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 26. Tel.:30/42-88-666 (Fenstherm Bemutatóteremben)

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más
jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent
István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves
szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb
átalakítások) garanciával Gödöllőn és
környékén. 30/270-7200

10% KEDVEZMÉNYT ADUNK AZ
ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK
ÁRÁBÓL:
INGATLANKÖZVETÍTÉS
ÉRTÉKBECSLÉS
(LAKÓINGATLAN, ERDŐ,
SZÁNTÓ)
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
KÉSZÍTÉSE
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Kedves Szülők és Gyermekek!
Már megint nyakig járunk az augusztusban… Erre gondolva
elszomorít, hogy lassan vége a gondtalan, forró nyári „pihis”
napoknak. Egyre többet gondolok az iskolakezdésre. Toll,
ceruza, füzetek, tornanadrág, mert a régi már megint kicsi… persze hál’ Istennek. Így van ez rendjén.
Sokféle teendőnk van augusztus végére. A gondos iskolakezdéshez szeretnénk segíteni Önöknek az MSE Optikában.
Ingyenes látásszűrést végzünk a gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt.
A szűrés pár percet vesz csak igénybe, és amennyiben rossz
látásélesség derül ki, úgy lehetőség van teljeskörű szemvizsgálatra,
ahol a megfelelő szemüveg felírása mellett betegségekre történő
szűrést is végzünk (szürke-, zöldhályog, szemfenéki problémák…)
14 éves kor felettieknél ezt a vizsgálatot optometrista végzi
üzletünkben, és ez térítésmentesen vehető igénybe. A fiatalabbakat pedig szemész szakorvosi vizsgálatra várjuk vissza.
Dr. Elek Ilona szemészorvos vizsgálja a gyermekeket. Nagy
tapasztalattal, és szeretettel gondozza látásuk fejlődését.
Mert bizony, kedves szülőtársaim, fontos, hogy tudják, a látás
nem velünk született tulajdonság, hanem az első életévekben
kialakuló, tanult folyamat!
Ha valamilyen oknál fogva az agy nem kap éles képet mindkét
szemből egyszerre, akkor nem tanulunk meg „rendesen” két
szemmel együtt látni, és az egyik szem, akár észrevétlenül is (!)
tompalátóvá válik. A tompalátóságot 6 éves kor után már nem is
lehet eredményesen kezelni. Ezért fontos, hogy minden gyermeket minél hamarabb, 1-2 éves kora körül gyermekszemész
ellenőrizzen.
Kisiskolásokat pedig azért kell látásszűrésre vinni, mert náluk
gyakran alakul ki rövidlátás. Szerencsére ez könnyebben kiderül:
Hozza el gyermekét látásszűrére,
• ha nem látja jól a tévében a feliratokat
• ha sokat hunyorog
• ha túl közelről olvas
• ha szeme hamar elfárad
• ha sokat fáj a feje
• vagy ha egyszerűen nyugodt szeretne lenni, és a gyermeke
látását szeretné ellenőriztetni.
Augusztus és szeptember hónapban iskolakezdési akciónk:
A gyermekeknek különösen ajánlott törésbiztos, UV szűrős
szemüveglencsék 20% kedvezménnyel kaphatók!
No és, hogy a szülőkre, meg a pedagógusokra is gondoljunk, számukra munka-szemüveg lencséket kínálunk szintén 20%-os
kedvezménnyel. Ezekkel a lencsékkel nem csak olvasni lehet
jól, hanem kb. 1 m távolságig éles látást nyújtanak. Segítenek,
hogy gyermekük füzetét jól lássák a leckék ellenőrzésekor…
Mi ezzel tudunk segíteni, hogy jól induljon a tanév. Használják
ki a lehetőségeket! Várjuk Önöket szeretettel az MSE Optikában!
Szőke Emese
optometrista, látszerész mester

Cím: Gödöllő, Petőfi tér 3.
Tel (bejelentkezés):28/417-367
www.optikagodollo.hu
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*Az akció részlet
eiről
érdeklődjön látsz
erészénél!

Kérje garanciakártyánkat
látszerészétől!

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

EGÉSZSÉG
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30/851-8763
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+FLABELOS mozgásterápiás készülék Gödöllőn a Patak téri Szoliban.
Bérleteink 2 hónapig érvényesek! A szoláriumban fülbelövés, orr- és
köldökpiercing készítés! Nyitva: H-P-ig 9-20-ig, Szo: 8-13-ig. 06-28412-564 www.godolloiflabelos.hu, www.godolloi.szolarium.hu

ADÁS~VÉTEL

OKTATÁS

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 0,75liter
1800Ft. Érd.: 0630 8518 763
+MINŐSÉGI, HASZNÁLT GYERMEKRUHÁK a Ruhakuckó
Bizományiban, a piac mellett. Iskolai Erzsébet utalványt
elfogadunk. Cím: Gödöllő, Szabadság út 5. brigibizo@gmail.com
+ELADÓ szőlődaráló, prés, kitűnő boroshordók. VENNÉK
bejárati ajtót, konyhára ablakot, műanyag hordókat
(zárhatót). Tel: 06-30-569-8137
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ELADÓ 2db régi típusú fotel, 2db új fotel 11 hónap garanciával,
1db kerek szőnyeg, 1 db Minipresz kávéfőző. Érd: 28-411-742,
20-477-2888

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hidegmeleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+KÚTFÚRÁS! Lakossági házi
vízellátásra, öntözésre, mezőgazdasági,
állattenyésztési célra készülnek. Tel:
0670-633-5772
+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti
tó – sziklakert építése, automata
öntözőrendszer telepítése. Referenciák,
garancia. Tel: 06-20-9449-154
+MŰKŐ SÍREMLÉKEK TISZTÍTÁSÁT
vállalom Gödöllőn és környékén. Gyors
és rugalmas munkavégzés (akár
hétvégén is). Hívjon bizalommal! 06-30642-7298 Mersva Mihály
+TOLLTISZTÍTÁS, paplan-, párnakészítés felvevőhely Gödöllőn. Nyers és
színes anginokkal egyaránt. Tel: 0620-530-6431
+FAIPARI SZERSZÁMOKAT átveszünk
élezésre 5 munkanapon belüli házhoz
szállítással. Tel: 06-30-689-5205
+VARRÁS FÉL ÁRON! Nadrág felvarrást, dzsekibe, farmernadrágba cipzár
cserét, kisebb javításokat, stb. vállalok. Érd: 06-20-915-0341
+Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, vízfűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth
László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes
körű lakásfelújítás, burkolás, festés,
lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
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+NYELVTANFOLYAMOK, NYELVVIZSGA -és ÉRETTSÉGIFELKÉSZÍTŐK az Astra-Ariadne Nyelviskolában újra!!! 06-70-5041042 vagy www.astraariadne.webs.com
+KORREPETÁLÁS!!!!! Fizika, matematika, informatika és angol
tantárgyakból! Olcsón, egyetemistáktól!! 06-20-952-9740
+TOEIC – az új nyelvvizsga!!!! Itt helyben, Gödöllőn!! Info: Astra-Ariadne Nyelviskola 06-70-504-1042 vagy www.astraariadne.webs.com
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép
és emelt szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd: 30/6110036 Kollarics Katalin
+FRANCIA nyelvoktatás 13 éves gyakorlattal, felkészítés érettségire, ORIGO, BME, TELC, DALF, DELF nyelvvizsgákra, segítségnyújtás iskolai problémák esetén. Tel: 06-30-638-4947
+ANGOL nyelvoktatás érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, egyénileg
vagy kiscsoportban. Takárné Bacsó Márta 06-30-497-3066,
www.bacsoenglish.hu e-mail: takarne.bacsomarta@invitel.hu
+ANGOL korrepetálást vállal általános és középiskolásoknak
angoltanár. 06-30-2623-628
+Spirituális Választerápia Alap Tanfolyam Gödöllőn. Részletek:
svt_tanfolyam@yahoo.com

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728
TÁRSKERESŐ
+66 éves 183/74 értelmiségi, ápolt, fitt, kisportolt, füst-, alkoholmentes férfi keresi végleges párját. Belső emberi értékek, értelem,
érzelem. Együtt, egymásért. 06-30-3920-749, 06-28-530-212
EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-Hárs, Vegyesméz 2000,-Ft +üveg,
720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+A 21 éves, gödöllői CAVALETTA NŐIKAR szoprán, mezzo és alt
szólamába szeretettel vár új kórustagokat. Felvételi követelmény csak
az éneklés szeretete és a szép, tiszta énekhang. További információkért bátran hívható Kufferstein Nelli kórustitkár: 06-20-5010-190
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Erdei-, Ámor-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+GARÁZSVÁSÁR a Nagycsaládos Egyesület szervezésében aug.
31-én szombaton 9-14-ig a Civil Ház kertjében. (Gödöllő, Szabadság
út 23.) Várjuk a lakossági eladókat és vevőket! 06-20-530-6431
+Megbízható fiatal pár eltartási szerződést kötne Gödöllőn vagy
környékén. Tel: 06 70 312-5965
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!

2 fizet 3-at kap akció!
Részletek az irodában vagy telefonon
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Legyen
Legyen tiéd az éévv ffogása
ogása
Tévé, internet, telefon együtt – akciós csomagáron!
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az év
végéig csupán 2013 Ft a havi díj!
Az Invilág S csomag havi díja is például – 36 tévé- és rádiócsatornával, 15 M internettel
és kedvező telefon-előfizetéssel – év végéig mindössze havi 2013 Ft, és 2014. januártól
is csak 4990 Ft.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Telepontunk:
Telepontunk: GGödöllő,
ödöllő, DDózsa
ózsa GGyörgy
yörgy úútt 11–3.
–3.
Kapcsolattartónk:
+36
Kapcsolattartónk: SSzentesi
zentesi ÁÁrpád
rpád TTel.:
el.: +
36 2200 9980
80 00404
4 04
Az ajánlat 2013. augusztus 26-tól visszavonásig érvényes, és a VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken
érhető el, új lakossági előfizetők számára. A 15M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált
le- és feltöltési sebessége 7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos
határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

Minden csomag

2013
Ft
havi díjért
év végéig
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 3.
Megfejtés: Bacsó Péter filmje 1967-ből
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Antal Józsefné, Mohács u. 8., Tesánszki Józsefné, Palota-kert 10.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Személyi Balázs, Kampis A. tér 3.,
Pintér Barnabás, Grassalkovich u. 37.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: : Richter Dominika, Fácán sor 61.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Dobrovitsné Varga Beatrix, Kazinczy krt. 20., Bátori Gizella,
Blaháné u. 105.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Jassó Ferencné,
Déryné u. 15., Balla Vera, Présház u. 13.

RECEPT – SZŐLŐS-BIRSALMÁS CSIRKECOMB
Hozzávalók:
4-5 db csirkecomb, 2 db birsalma, 2-3
fürt nagy szemű szőlő, só, fehér bors,
gyömbér, vaj.
Elkészítés:
A húst fűszerezzük és 1-2 óráig állni
hagyjuk. A birsalmákat feldaraboljuk, a
szőlőt leszemezzük. A csirkecombokat
vajon elősütjük, majd vajjal kikent tepsibe tesszük. Rátesszük a gyümölcsöket és egy kevés, körülbelül 1 dl vizet, majd
a hús pecsenyelét ráöntjük. Előmelegített sütőben, lefedve, 200 fokon 25-30
percig sütjük, majd a tetejét levesszük, és addig sütjük, míg a leve elfogy.
Krumplipürével tálaljuk.

Utazz velünk:

Szicíliába
Ha meghalljuk e földrajzi nevet, Szicília,
rögtön a maffiára asszociálunk és a méltán
filmtörténeti mérföldkőnek is számító „A
Keresztapa” c. film jut eszünkbe. Don
Corleone legendás alakja Marlon Brando
alakításában és az akkor még szemtelenül
fiatal Al Pacino, mint Michael Corleone...
Ha Ön filmrajongó, akkor irány Szicília,
irány Savoca! Ez a kis falu ugyanis többször is feltűnik a filmben. A leghíresebb helyszín a régi villa, a Bar Vitelli, amely ma bárként
működik.
A nyitva tartás olaszos, de mindenki kivárja,
mert inni akar a híres granite-ből és meg akarja
nézni a filmes relikviákat. Savoca Santa Lucia
temploma szintén híres helyszín volt, az esküvői jelenteben itt vette el Michael Apolloniát.
Azonban ne feledkezzünk meg egy fontos magyar kapcsolódási pontról sem, ugyanis mint a
világ annyi helyén, Szicíliában is fordultak meg
magyar hírességek, talán a legnevesebb közülük
Csontváry-Kosztka Tivadar, a nagyszerű festő,
akit talán nem véletlen ihletett meg többszörösen is ez a magával ragadó, hangulatos, csodaszép sziget!
Két képe is született itt a „Taormina” és „A
taorminai színház romjai” c. festmények. Vajon

a turista is megtalálja a festő által ábrázolt szöget, ha a színház ódon romjainál jár?
De az érdekességeknek még koránt sincs vége...
mindenki tanult gyerekként az Etnáról, a ma is
működő, aktív vulkánról... nos igen, Szicília
nagy büszkesége az Etna, ahova érdemes mindenképp ellátogatni! Holdbéli táj, érdekes,
izgalmas és gyönyörű egyben! Lélegzetelállító
kilátás, különös tájkép... na és a működő kráter
közelsége és látványa is lenyűgöző, a természet
hatalmas erejének megnyilvánulása, a kihűlt lávafolyamok, a vulkáni tájat újra és újra meghódítani akaró növényzet...hihetetlen!
Csodás vidék, kedves emberek, finom ételek,
élmények, látnivalók, gyönyörű partszakaszok,
kikapcsolódás, festői tájak...Kell ennél több egy
felejthetetlen nyaraláshoz?!
BZ
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

